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Глухівське вище професійне училище – це державний заклад
освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійнотехнічній освіті, оволодінні професіями та створює умови для
професійної самореалізації особистості.

АНАЛІЗ ПІДСУМКІВ МИНУЛОГО РОКУ. ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Над професійною підготовкою, виявленням і підтримкою творчих здібностей
учнів у ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» працює висококваліфікований
педагогічний колектив, чисельністю 52 досвідчених педагогів.
Педагогічний колектив виконав план набору на 100 % (у минулому році – 98%).
Станом на 28.08.2021 працевлаштовано 68 % випускників (у минулому році –
64%).
Взяло участь в ЗНО – 113 учнів, з них учнів ІІІ курсу (СПТУ) – 111 чол. (99%),
І-ІІ курсу (ТУ) – 8 чол. (10%,).
Дипломи з відзнакою отримали 7 учнів (у минулому році – 6 учні), що складає
5% (у минулому році – 3%) загальної кількості випускників: група №11 – Картава
О., Прокопенко А., Сачек О.,Шевченко А., група №44 – Медвєдева Н., Третяк В.,
група №4/2 – Храпіна С.
Порівняно стабільним залишається загальний середній бал по училищу – 6,5
бали (середній рівень навчальних досягнень, у минулому році – 6,5 б.), якість знань
учнів зросла з 15,5 % до 20%.
Зменшився порівняно з попереднім роком загальній середній бал з предметів
суспільно гуманітарного циклу, який становить 4,9 б (у минулому році 5,3 б); дещо
виріс середній бал з предметів природничо-математичного циклу – 5,0 б (у
минулому році 4,7б), знизилась якість знань з предметів суспільно-гуманітарного
циклу – 25% (у мин. році – 30%), з предметів природничо математичного циклу –
28% (у мин. році –29%). Порівняно з попередніми роками знизився середній бал з
предметів професійнотеоретичного циклу – 7,2 б. (достатній рівень навчальних
досягнень; у минулому році – 7,4 б.) За більшості напрямів підготовки знизився
середній бал: - будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи – 7,7 б.(у
минулому році – 7,2 б), якість знань вмінь та навичок -75%;
- громадське харчування – 7,0 б. (у минулому році – 7,2 б), якість знань вмінь
та навичок -73%;
- сфера послуг – 8,6 б. (у минулому році – 8,8 б), якість знань вмінь та навичок
-83%;
- промисловість – 7,1 б. (у минулому році –7,2 б), якість знань вмінь та навичок
-78%;
- інформаційні технології – 7,2 б. (у минулому році – 6,8 б), якість знань вмінь
та навичок -78%.
Загальний середній бал з виробничого навчання по училищу залишається
стабільним і становить 7,4 балів (достатній рівень навчальних досягнень, у минулому
році – 7,6 б.).
Аналіз якості рівня навчальних досягнень показує, що причинами низької
успішності є невисока мотиваційна основа вивчення предметів загальноосвітнього
циклу, недопрацьована система роботи зі слабовстигаючими учнями й учнями, які
пропускають заняття через хворобу, низький рівень відвідування занять значною
частиною учнів та недостатня організація профілактичної роботи з цього напряму,
відсутність реакції значної частини батьків на зниження рівня успішності учнів.

Доходи від господарської діяльності за 2020 рік отримані в сумі – 268730,20
грн., а саме:
- навчання фізичних та юридичних осіб - 36331,40 грн.
- проживання в гуртожитку 170803,11 грн.
- харчування учнів – 28190,69 грн.
- виробнича практика учнів – 3015,00 грн.
- виробнича діяльність – 30390,00 грн.
Спонсорська допомога від різних джерел складає – 80008,39 грн. В училищі
протягом 2020 -2021 року постійно велась робота по оновленню та осучасненню
навчально – матеріальної бази навчальних майстерень, лабораторій, кабінетів.
Проведений поточний ремонт санвузла на першому поверсі гуртожитку – 7163,76
грн., поточний ремонт кабінету бухгалтерії – 9395,90 грн., ремонт кабінету охорони
праці – 11045,61грн., ремонт ганку з пандусом – 17497,82 грн. виготовлення та
встановлення металевої решітки на вікно у навчальному корпусі - 2572,00 грн.,
виготовлені та встановлені двері металеві на пожежні виходи в гуртожиток та
навчальний корпус – 12707,04 грн.,відремонтовано ганок з пандусом – 20595,36 грн.,
ремонт лабораторії кухарів з дегустаційною залою – 10777,43 грн., облаштовано
дверні отвори навчальних класів ремонт навчальних парт та стільців, ремонт
перегородок санітарних кімнат – 17569,83 грн., відремантовано кабінет історії та
правознавства – 501,08 грн., ремонт пожежних виходів у гуртожитку на 1 поверсі –
612,00 грн., ремонт сходового маршу адміністративно-побутового корпусу та
вестибюль актової зали – 2470,24 грн.
Було придбано : принтер Canon на суму – 5795,00, світильники на суму –
254,00грн., газонокосарку бензинову Foresta GM-410 – 5610,00 грн., електродвигун
22/3000 лаповий - 2200,00 грн., рукав пожежний тип К з гайками ГР д-51 мм – 2910,00
грн., світильники – 1950,00 грн., варочні поверхні - 10797,00 грн.
Методична робота впродовж 2020-2021 навчального року здійснювалася за
основними організаційними формами:
 індивідуальна (самоосвіта, творчі звіти, атестація, наставництво);
 групова (циклові комісії,, школа молодого педагога)
 колективна (засідання педагогічних рад, інструктивно-методичні наради,
семінари, декади циклових комісій, засідання методичної ради).
Враховуючи індивідуальні можливості педагогічних працівників, їх методичну
підготовку, професійний рівень, матеріально-технічну базу училища, основною
метою методичної роботи у закладі освіти є забезпечення умов систематичної
колективної, групової та індивідуальної діяльності педагогічних працівників,
спрямованої на підвищення їх фахового та методичного рівнів.
Методична робота здійснюється через діяльність педагогічної ради,
інструктивно-методичних нарад, нарад при директорові, засідань методичної ради,
циклових комісій, школи молодого педагога.
З метою якісної та ефективної організації, проведення, систематизації
колективної, групової, індивідуальної роботи з педагогічними кадрами в училищі
працюються 4 циклові комісії:
- загальноосвітніх дисциплін;
- сфери послуг;

- будівельного профілю;
- класних керівників.
Однією з форм роботи з учнями, що мають нахили до вивчення предметів є
олімпіади: учасниками яких були учні 1, 2, 3 курсів. У період з 19.10. по 29.10.2020
відповідно до графіку проведений І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з таких
предметів, як хімія, біологія, фізика, математика, англійська мова, історія України,
українська мова, географія. Загалом участь взяли 97 учасників, що на 9 більше за
минулий рік. Найбільша активність учасників з біології (17 учнів), історії України
(17 учнів), географії (15 учнів). Найбільше переможців досягнуто з біології (4),
історії України (4), української мови та літератури (4), географії (3).
Порівняльний аналіз якості підготовки учнів показав до I етапу Всеукраїнської
учнівської олімпіади за останні 3 роки свідчить про стабільність виступу учнів з
історії України, української мови та літератури, біології, географії. Низька
результативність та активність учнів з хімії, математики свідчить про недостатню
роботу викладачів з розвитку дитячих обдарувань.
За результатами участі у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад перемогу
здобули 3 учнів:
- українська мова – 3 місце (учасник Дроздова Анастасія
(24 група), викладач Московченко О.М.);
- історія України – 3 місце (учасник Шаманова Яна (34
група), викладач Клюєва Н.Г.);
- біологія – 2 місце (учасник Семенцова Неля (34 група),
викладач Печена І.П.).
З метою заохочення викладачів до особистісного і професійного зростання,
підвищення мотивації та рівня предметних компетентностей 23 лютого 2021 року
педагоги Клименко М.П., Московченко О.М. прийняли участь в обласній Інтернет
олімпіаді з предметів «Математика» та «Українська мова і література». Змістовність,
логічний виклад думок, індивідуальність стилю з предмета «Українська мова і
література» продемонструвала викладач Московченко О.М., виборовши призове 3
місце.
Робота викладачів та майстрів виробничого навчання спрямована на
підготовку учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових
дисциплін, конкурсах учнівської творчості.
З метою пошуку та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді 3 лютого
2021 року у ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» пройшов І етап
Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад зі спеціальних дисциплін за напрямом:
харчові технології за професією «Кондитер» 3-го розряду. В олімпіаді взяли участь
учні ІІІ-ІV курсів (гр. №34 та №44). Всі учасники олімпіади продемонстрували
знання зі спеціальних предметів високого та достатнього рівня. За результатами
олімпіади перше місце посіла учениця гр. № 44 «Кухар; кондитер» Вікторія Третяк,
яка представляла училище у II обласному етапі Всеукраїнських учнівських Інтернетолімпіад зі спеціальних дисциплін за професію «Кондитер» та посіла 4 місце.
З метою піднесення престижу української мови і літератури у молодого
покоління, заохочення учнів до вивчення рідної мови, підвищення рівня загальної
мовної культури, виховання почуття гордості за свій народ, любові до рідного краю

09-18 листопада 2020 року проведено І етап XXІ Міжнародного конкурсу з
української мови імені Петра Яцика та XІ Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів
навчального закладу, переможці Зоріна Тетяна (14 груп) та Скоропад Анастасія (25
група) прийняли участь в обласному етапі Конкурсу. За результатами участі учениця
Зоріна Тетяна посіла 2 місце.
З метою активізації виховної та патріотичної роботи серед учнівської молоді,
виявлення художніх і літературних здібностей та обдарувань серед підростаючого
покоління в номінаціях «Література» і «Історія України і державотворення»
проведено І етап ХХ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості серед учнів
училища, переможці взяли участь у ІІ етапі Конкурсу. За результатами участі
вибороли:
- учениця Шаманова Яна (34 група) посіла 1 місце у
номінації «Історія України і державотворення» у ІІ
етапі та 2 місце у ІV етапі (викладач Клюєва Н.Г.)
Велика увага серед педагогів приділена питанню впровадження інтерактивних
та проєктних технологій, що сприяє розвитку творчого мислення учнівської молоді.
Саме тому, у лютому місяці за засіданнях циклових комісій заслуховувався досвід
кращих викладачів. Результати плідної роботи над проєктами здобувачі освіти
презентували на училищних, обласних конкурсах (математичний проект «Чому
потрібно вивчати математику» ІІІ місце»; «Небайдужі серця», присвячений
збереженню пам’ятки житлової архітектури 18-19 ст. будинку Миклашевських в
роботі якого залучено було більше 100 осіб, «Дослідження властивостей органічних
речовин» в рамках освітньої діяльності предмету біологія і екологія)
У щорічних Міжнародних, Всеукраїнських учнівських конкурсах з математики
«Кенгуру» (викладач Клименко М.П), юних істориків «Лелека» (викладач Клюєва
Н.Г.), фізичному конкурсі «Левеня» (викладач Новикова Т.М.), природничому
конкурсі «Колосок» (викладачі Печена І.П., Скоченко Т.І.), літературному конкурсі
«Соняшник» (викладач Московченко О.М.) наші учні приймають активну участь та
отримують відмінні та добрі результати.
З метою належної організації участі учнів у ЗНО-2021 в училищі проведено ряд
заходів з підготовки учнів до ЗНО-2021: запроваджено використання тестових
технологій на кожному етапі уроку загальноосвітньої підготовки; здійснено аналіз
відповідності середнього балу в свідоцтвах про базову загальну середню освіту
результатам зрізів знань та річного оцінювання учнів випускних груп; організовано
роботу факультативних занять; проведено консультація для учнів ІІІ курсу та
загальні батьківські збори учнів ІІІ курсу з питань проведення ЗНО 2021; оновлено
інформаційну сторінку «ЗНО-2021” на сайті училища та оформлено куточок ЗНО в
холі І поверху та кабінетах; здійснено анкетування учнів щодо вибору предметів для
складання державної підсумкової атестації у формі ЗНО (українська мова та
література – 39 учнів, математика – 39 учнів, історія України – 39 учнів; географія 34 учні, біологія – 5 учнів), створено банк даних учнів, які виявили бажання вступати
у 2021 році до закладів вищої освіти (3 учнів).

Моніторингове дослідження щодо якості надання освітніх послуг ІІІ курс
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кількість
учнів ІІІ
курсу

Назва
предмета з/о
підготовки

Українська
мова
Українська
література
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Рівень знань згідно із
свідоцтвом про здобуття
базової загальної
середньої освіти (кількість
учнів)

Рівень знань з предмета за
результатами зрізу
знань/директорських
контрольних робіт на початку
навчання (кількість осіб)

сер.
поч. сер. дост. вис. бал

поч.

сер.

дост.

вис.

Рівень знань з предмета за
результатами навчання
(середня оцінка з
предмета за 3 роки)

сер.
сер.
бал поч. сер. дост. вис. бал

3

37

8

0

5,2

2

44

2

0

5

0

46

2

0

5

0

38 10

0

5,2

0

40

8

0

5,1

0

40

8

0

5,1

Математика
Історія
України
Англійська
мова

1

42

5

0

5,2

0

41

7

0

5,3

0

43

5

0

4,8

1

36 11

0

5,4

0

41

5

0

5,1

0

43

5

0

5,2

2

40

6

0

5,2

0

28

20

0

5,8

0 27 19

Фізика

1

44

3

0

5,1

0

44

2

0

5

0

43

5

0

5,6

Хімія

0

43

5

0

5,1

0

24

24

0

5,6

0

31 17

0

5,5

Біологія

0

30 18

0

5,4

0

24

24

0

5,2

0

26 22

2

5,8

Географія

1

32 15

0

5,6

-

-

-

-

-

0

31 17

0

5,7

2

6,6

Традиційно 9 листопада педагогічні працівники та учні училища активно
долучаються акції щодо написання Всеукраїнського радіодиктанту національної
єдності, тим самим перевіряють та підвищують свою обізнаність з української мови.
В рамках підвищення кваліфікації 29 педагогічних працівників ДНЗ
«Глухівське вище професійне училище» пройшли навчання за дистанційною
формою у форматі відеоконференції з теми: «Використання безкоштовних онлайнресурсів для організації навчального процесу за дистанційними технологіями» з
15.10 по 26.10.2020 року. Під час навчання учасники оволоділи навичками
використання різних платформ для дистанційного навчання, дізналися як
здійснювати підбір та адаптацію навчальних матеріалів, навчилися створювати
інтерактивні завдання, презентації та онлайн-тести на різних додатках, сервісах,
програмах (Coogle Classroom, Form, OnlineTestPad, WordArt, Padlet, Learnig.Apps,
Mentimeter, Nearpod, Video Win Movei Maker, Prezi.Next).За результатами навчання
учасники отримали сертифікати на 30 год.
В училищі працює система роботи з обдарованими та здібними учнями. До
банку обдарованих учнів увійшло 73 особи (що на 30% більше, ніж в минулому році),
з них:
- переможців І з загальноосвітніх дисциплін - 8;
- ІІІ етапу олімпіад з базових дисциплін - 3;
- переможців І етапу олімпіад з спец. дисциплін- 1.
- вихованців гуртків (за напрямками) 16;
- секцій (за напрямками) 20;
- факультативів (за напрямками) 8;

- переможців конкурсів фахової майстерності - 3;
- переможців конкурсів художньо-естетичного напрямків - 1;
- переможців конкурсів мовно - літературного напрямків - 1;
- переможців історико-краєзнавчого напрямку – 2;
- переможців спортивних змагань - 10.
З метою підвищення загальної обізнаності педагогів, пошуку нових шляхів та
методів розвитку дитячої обдарованості Впродовж березня відповідно до плану
роботи пройшли ряд зустрічей з педагогами, а саме лекція «Обдарована дитина, яка
вона», круглий стіл «Використання інтерактивних та проектних технологій на уроках
як поштовх до творчого мислення учнів».
4 грудня 2020 року проведено семінар з теми «Модернізація змісту освіти в
умовах адаптивного карантину». В рамках якого розглянуті питання професійної
мобільності педагогів, використання інформаційно-комунікативних технологій на
уроках в умовах змішаного навчання, визначені шляхи підвищення професійного
розвитку педагогів, планування навчальної діяльності. В ході практичної частини
заходу педагоги визначити головні критерії для успішної роботи у колективі,
обговорили переваги та недоліки традиційного, змішаного та дистанційного
навчання.
В період дистанційного навчання 19 квітня в онлайн-режимі був проведений
психолого-педагогічний семінар «Психолого-педагогічний супровід обдарованих
здобувачів освіти в освітньому середовищі», в рамках якого ми ще раз зупинилися
над поняттям обдарованість, виокреслили сучасні форми і методи її розвитку,
обговорили виникаючі проблеми та окреслили шляхи їх вирішення.
28 квітня 2021 року в рамках Тижня охорони праці, безпеки життєдіяльності,
пожежної та техногенної безпеки в ДНЗ "Глухівське вище професійне училище"
серед учасників освітнього процесу відбулася відео-конференція на тему "Екологічні
проблеми сьогодення – моя місія" (виступ викладача Печеної І.П.).
У лютому 2021 року училище взяло участь у ХІІ Міжнародній виставці
«Сучасні заклади освіти – 2021» (м.Київ), за результатами якої отримало Бронзову
медаль в номінації «Створення і впровадження сучасних засобів навчання,
продуктів, програм, систем і комплексних рішень для підвищення якості освіти» з
теми: «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках
української мови та літератури як засіб підвищення пізнавальної активності
здобувачів освіти» (викладач Московченко О.М.).
З метою підвищення професійної компетентності педагогічних працівників,
виявлення і поширення передового педагогічного досвіду з питань удосконалення
освітнього процесу в березні місяці відбулася виставка «Краща навчально-методична
розробка року». За результатами роботи над методичною проблемою
педпрацівниками у 2020-2021 навчальному році підготовлено та представлено творчі
доробки:
- Робоча навчальна програма з предмету «Інновації в перукарській справі»,
розробка уроку з предмету «Перукарська справа» з теми «Технологія фарбування
волосся з використання знебарвлюючих фарб. Ополіскування та нейтралізація»
(викладач Пархоменко І.М.)

- Розробка позакласного заходу: «Історія будівництва» (майстер в/н Козюля
К.С.).
- Навчально-методичний посібник «Застосування механічного та теплового
обладнання у кондитерських цехах підприємств харчування» (викладач Сапун В.О.).
- Розробка тестових завдань з предмету «Будівельне креслення» на тему
«Освітні тести, інтерактивні вправи та завдання з посиланням», робочий зошит з
предмету «Технічне креслення» за професією 7212 «Електрогазозварник»»
(викладач Кулик Л.П.).
- Робочий зошит з предмету «Біологія і екологія» з теми «Сталий розвиток та
раціональне природокористування» (викладач Печена І.П.).
- Лабораторно-практичні роботи з предмета «Технологія приготування їжі з
основами товарознавства» (професія «Кухар» ІV розряд) (викладач Євтушенко
Н.Ю.).
- Розробка уроку виробничого навчання «Приготування риби фаршированої у
цілому вигляді», методичні рекомендації «Застосування тестового контролю на
уроках виробничого навчання», позакласний захід «Обрядові страви України»
(майстер в/н Гридякіна О.В.).
- Методичні рекомендації з проведення майстер-класів з професії «Кондитер»
(майстер в/н Лукаш О.М.).
- Методична розробка з теми «Методика підготовки майстра виробничого
навчання до занять» з професії «Кухар; кондитер» (майстер в/н Максименко Ю.В.).
- Робочий зошит з предмету «Технологія столярних робіт» (викладач Негрєй
В.О.)
Педпрацівники училища взяли участь у науково-практичних семінарах та
конференціях, представили матеріали для друку в збірниках наукових статей:
- Всеукраїнська
науково-практична
інтернет-конференція
з
теми:
«Інноваційні технології при підготовці фахівців будівельної галузі» (викладач
Негрєй В.О.);
- Всеукраїнська науково-практична конференція «Модель методичної роботи
в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» - виступ «Упровадження ІКТ
у методичну роботу для підвищення рівня професійної компетентності педагогів
ДНЗ «Глухівське вище професійне училище», статті «Формування престижної та
сучасної освіти у професійному (професійно-технічному) закладі як умова його
конкурентноспроможності» (директор Новиков В.В.), «Віртуальнимй методичний
кабінет у роботі закладу професійної (професійно-технічної) освіти» (методист
Печена І.П.), «Упровадження ІКТ у методичну роботу для підвищення рівня
професійної компетентності педагогів закладу професійної (професійно-технічної)
освіти» (методист Печена І.П.).
Впродовж навчального року викладачами та майстрами виробничого навчання
проведено уроки та позаурочні заходи:
- урок на тему: «Поняття про „комплексні системи” Кнауф. Розрізняльні
ознаки різних типів гіпсокартонних листів», позакласний захід на тему: «Богатство»
(викладач Негрєй В.О.)

- Семінар «Модернізація змісту освіти в умовах адаптивного карантину»,
«Психолого-педагогічний супровід обдарованих здобувачів освіти в освітньому
середовищі» (методист Печена І.П.)
- урок на тему «Вуглеводи, ліпіди: огляд будови й біологічної ролі»,
позакласний захід «Ігри розуму» (викладач Печена І.П.)
- позакласний захід на тему «Батл творців краси», урок на тему «Технологія
фарбування волосся з використанням знебарлюваних фарб” (викладач Пархоменко
І.М.)
- урок виробничого навчання на тему «Приготування страв з риби та
морепродуктів. Запечена риба», позакласний захід на тему «Обрядові страви
українскої кухні» (майстер в/н Гридякіна О.В.)
- позакласний захід на тему: "Тарас Шевченко! Досить було однієї людини,
щоб урятувати цілу націю" з елементами майстер-класу для учнів "Створення
презентацій", урок на тему: «Життєвий і творчий шлях Лесі Українки. Роль родини,
культурного оточення й самоосвіти у формуванні світобачення письменниці»
(викладач Московченко О.М.)
- урок виробничого навчання: «Технологія виконання стругання в кут крайки
та плазу брускових деталей на фугувальному верстаті», позакласний захід: «Від
дерева до витвора мистецтва», конкурс професійної майстерності «Найкращий
столяр» (майстер в/н Шаблинський С.П.)
Впродовж року проведено декади циклових комісій. У рамках декади
викладачі загальноосвітніх дисциплін мали змогу представити свої найкращі
методичні напрацювання, серед яких інфографіка з інформатики, робочий зошит з
біології і екології, комплекс електронних тестових завдань з фізики, розробки уроків
та позакласних заходів з використанням інноваційних технологій навчання з різних
предметів. Творчо підійшла до відкритого заходу викладач математики Марина
Клименко, організувавши серед здобувачів освіти «Батл дизайнерів», в ході якого
учні навчилися застосовувати знання з математики в повсякденному житті.
Поглибити знання здобувачів освіти з хімії незвичним способом, запропонувала
викладач Світлана Шарап, запросивши всіх до ранкової «Хімічної кав’ярні», де
замість грошей одиницею розплати за чай та солодощі були відповіді на запитання з
предмету хімії. Залучити учнів до художнього мистецтва та розглянути картини з
точки зору фізики вдалося викладачу Тетяні Новиковій, провівши захід «Фізичні ідеї
в картинах Сальвадора Далі та Моріса Ешера». Викладач української мови та
літератури Оксана Московченко у рамках Шевченківських днів провела позакласний
захід «Тарас Шевченко! Досить було однієї людини, щоб урятувати цілу націю!» з
елементами майстер-класу для учнів "Створення презентацій", який проведено у
рамках проєкту. Розширити й поглибити знання про життєвий і творчий шлях Лесі
Українки учні змогли на відкритому уроці. Олена Чельцова викладач англійської
мови провела квест на патріотичну тему «North or South, East or West, Ukraine is the
best” з використанням Qr-кодів та смартфонів. Квест передбачав виконання простих
лексичних та граматичних завдань, пошук зображень визначних пам’яток України,
цікаві відео-сюжети. Під час проходження квесту учні проявляли драйв та азарт.
Знання історії свого народу – важливий фактор існування нації, саме під таким

гаслом пройшов цікавий, історичний квест «Україна незвідана», проведений
викладачем Наталією Клюєвою.
Впродовж декади циклової комісії сфери послуг були проведені відкриті уроки
теоретичного і виробничого навчання, різноманітні позакласні заходи, які відвідали
викладачі і майстри виробничого навчання інших професій, організована виставка
методичних напрацювань. Викладачем спецдисциплін Іриною Пархоменко був
проведений урок теоретичного навчання на тему: «Технологія фарбування волосся з
використанням знебарлюваних фарб» з групою № 15 за професією «Перукар
(перукар-модельєр)». Здобувачі освіти з великим зацікавленням отримали знання, які
в майбутньому будуть використовувати на уроках виробничого навчання.
Проведений позакласний захід на тему: «Батл творців краси» сприяв не лише
підвищенню знань учнів, а й розвитку їх пізнавальної активності та прагнення до
перемоги. В ході уроку виробничого навчання на тему: «Приготування риби
фаршированої в цілому вигляді. Фірмові страви» в групі № 44 за професією «Кухар;
кондитер» здобувачі освіти відпрацьовували технологію приготування страв з риби.
Провела урок майстер виробничого навчання Ольга Гридякіна. Відвідавши
позакласний захід на тему: «Обрядові страви української кухні», учні мали змогу
ознайомитися та поглибити свої знання про обрядові страви української кухні,
традиції та звичаї українського народу. До Міжнародного жіночого дня 8 березня
пройшов конкурс професійної майстерності з професії «Перукар (перукар модельєр)». Майстри виробничого навчання Марина Румянцева та Світлана Худан
створили для присутніх атмосферу творчості та краси. Здобувачі освіти мали змогу
позмагатися за звання автора кращої коктейльної зачіски. Викладач Наталія
Євтушенко провела позакласний захід на тему: «Інновації у світі кулінарії», під час
якого здобувачі освіти показали не тільки свої теоретичні знання, а і практичні
навички та вміння карвінгу — мистецтва художнього різьблення по овочах і фруктах.
Майстер-клас на тему: «Прикраси та вироби з шоколаду» для здобувачів освіти за
професією «Кухар» та «Кухар; кондитер» провела викладач Олена Литовська. Всі
охочі могли долучитися до виготовлення власних виробів та прикрас з шоколаду.
Належна робота здійснювалась у напрямку підвищення фахової майстерності
викладачів, майстрів в/н в ході курсової перепідготовки. Впродовж навчального року
пройшли курси підвищення кваліфікації методист Печена І.П. (випускна робота
«Маркетинговий підхід у діяльності ЗПО»), викладачі загальноосвітньої підготовки
Печена І.П. (випускна стаття «Формування та розвиток пізнавальної активності учнів
підліткового віку на уроках біологія і екологія», Чельцова О.В. (випускна робота
«Google classroom для змішаного та дистанційного навчання», «Реалізація проєктних
технологій під час вивчеення предметів духовно-морального спрямування»), Клюєва
Н.Г. (випускна робота «Національно-патріотичне виховання на уроках історії
України»), Новикова Т.М. (випускна робота «Впровадження тренінгових технологій
у позакласну діяльність з фізики»), Клименко М.П. (випускна робота «Використання
інноваційних та інформаційних технологій для перевірки рівня знань учнів»), Сапун
В.О. (випускна робота «Особливості професійної компетентності викладача з
предмету «Технологія» в закладах професійно-технічної освіти»), Журін О.В.
(випускна робота «Гігієна фізичної культури та спорту»), викладачі спецдисциплін
Негрєй В.О. (випускна робота «Використання найбільш ефективних технологічних

рішень при веденні опоряджувальних робіт»), Пархоменко І.М. (випускна робота
«Впровадження змішаного навчання на уроках перукарського мистецтва») та майстр
в/н Скоченко В.В. (випускна робота «Протидія кібербулінгу у закладах освіти»).
Відповідно до наказу директора № 220-ОД від 16.10.2020 «Про атестацію
педпрацівників у 2020-2021 навчальному році» атестовано 8 педагогічних
працівників, з яких методисту Печеній І.П. присвоєно кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст першої категорії», викладачам Негрєю В.О. присвоєно кваліфікаційну
категорію «Спеціаліст другої категорії», Пархоменко І.М. присвоєно кваліфікаційну
категорію «Спеціаліст першої категорії», Печеній І.П. присвоєно кваліфікаційну
категорію «Спеціаліст другої категорії», Московченко О.М. підтверджено раніше
встановлену кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», керівнику
фізичного виховання присвоєно відповідність займаній посаді, майстру в/н
Шаблинському С.П. майстру в/н Гридякіній О.В. присвоєно педагогічне звання
«Майстер виробничого навчання І категорії», майстру в/н Голодному В.І. присвоєно
педагогічне звання «Майстер виробничого навчання І категорії».
Відповідно до плану НМЦ ПТО у Сумській області 2020-2021 н.р. на заняттях
Школи молодого викладача загальноосвітньої підготовки області приймали участь
викладачі інформатики Воїнов С.С., біології і екології Печена І.П., хімії Шарап С.М.
У 2020-2021 навчальному році члени ЦК сфери послуг, будівельного профілю
стали членами робочої групи по розробці ДСПТО на компетентнісній основі:
викладачі Литовська О.М., Євтушенко Н.Ю., за професіями «Кухар; кондитер»,
Скоченко В.В. - «Зварник», Негрєй В.О. «Опоряджувальник будівельний».
10 червня 2021 року майстер виробничого навчання Гридякіна О.В. прийняла
участь у фіналі фестивалю «Кращий майстер-шеф з приготування страв української
кухні закладів професійної (професійно-технічної) освіти Сумщини», де на високому
рівні представила свої кулінарні знання та навички та стала лауреатом в номінації
«Професійна майстерність».
У рамках проєкту "Упровадження інтегрованого навчання при підготовці
кваліфікованих робітників з професії "Кухар", "Кондитер" викладачі Литовська
О.М., Чельцова О.В. та майстер в/н Лукаш О.М. долучилися до створення збірника
рецептур національних страв української кухні Сумщини, збираючи старовинні
рецепти страв нашого регіону та перетворивши їх на сучасні кулінарні страви.
Рецепти українських національних страв, що міститимуться у збірнику рецептур,
будуть видані українською та англійською мовою.
Впродовж року методист Печена І.П. приймала участь в обласній творчій групі
по роботі з обдарованими учнями.
У 11 педагогічних працівників є блоги, сайти (що на 40% більше, ніж в
минулому році). На яких педагоги діляться своїми методичними наробками,
корисними для колег та учнів посиланнями. Публічність, яка відрізняє блог від
звичайного щоденника, робить матеріали доступними для читання учнями та
батьками; можливість залишати до записів блогу коментарі, які також доступні для
читання, отримувати зворотний зв’язок від батьків, колег, учнів.
З метою визначення ефективні використання цифрових технологій у
викладанні та навчанні Впродовж квітня-травня 2021 року Державний навчальний
заклад «Глухівське вище професійне училище» взяв участь у Міжнародному

пілотному проєкті SELFIE. Результати моніторингових досліджень обговорені та
взяті до уваги.
15 червня 2021 року на базі ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» з
метою підвищення фахового рівня кухарів закладів загальної середньої освіти
відбулося навчання за короткостроковою програмою «Новітні підходи щодо
організації харчування в закладах загальної середньої освіти». 40 учасників з різних
закладів освіти Глухівської міської ради, Березівської, Есманської та Шалигінської
територіальних громад отримали вичерпні відповіді на основні запитання щодо
організації харчування здобувачів освіти з дотриманням вимог сучасного
законодавства, основних вимог до сировини, дотримання технології приготування
їжі та впровадження системи НАССР тощо. Спікерами зустрічі виступили: помічник
лікаря-епідеміолога Глухівського відділу державного нагляду за дотриманням
санітарного законодавства Шосткинського управління Держпродспоживслужби
Світлана Романенко, викладач спецдисциплін Глухівського ВПУ Олена Литовська
та майстер виробничого навчання Юлія Максименко.
За підсумками роботи у 2020-2021 н.р. училище та окремі педагогічні
працівники були відзначені відомчими нагородами:
 Бронзова медаль у ХІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2021»
в номінації «Створення і впровадження сучасних засобів навчання, продуктів,
програм, систем і комплексних рішень для підвищення якості освіти»;
 Диплом МОНУ ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» за активну
участь і професійну презентацію освітніх і наукових досягнень (ХІІ Міжнародна
виставка «Сучасні заклади освіти - 2021»);
- Подяка НМЦ ПТО у Сумській області педагогічному колективу ДНЗ
«Глухівське вище професійне училище» за активну участь в обласному
профорієнтаційному online-марафоні «SUMY PROFI CAREER» за креативність ідей,
оригінальність та інноваційний підхід до проведення вступної компанії
- Подяка міського голови педагогічному колективу ДНЗ «Глухівське вище
професійне училище» за активну участь у фестивалі «Земля Гетьманська слави і
миру віншує рідну Україну»
- Подяка відділу культури Глухівської міської ради майстру виробничого
навчання Кулику Є.В. за активну участь у виставці декоративно-ужиткового
мистецтва «У барвистім вінку з хлібом на рушнику»
- Подяка Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації
викладачам Печеній І.П., Клюєвій Н.Г., Московченко О.М., за якісну підготовку
учнів-переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
- Диплом НМЦ ПТО у Сумській області викладачу Московченко О.М. за
зайняте ІІІ місце в обласній Інтернет-олімпіаді з предмету «Українська мова і
література»
- Диплом НМЦ ПТО у Сумській області викладачу Клименко М.П. за участь
в обласному огляді-конкурсі на краще комплексно-методичне забезпечення
предмета «Математика»
- Подяка Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації
викладачу Клюєвій Н.Г. за якісну підготовку учня-переможця ІІ етапу

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у номінації «Історія України та
державотворення»
- Подяка Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації
викладачу Клименко М.П. за якісну підготовку учня-переможця обласного конкурсу
учнівських проєктів «Чому потрібно вивчати математику»
- Подяка Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації
викладачу Московченко О.М. за якісну підготовку переможця ІІ етапу ХХІ
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
- Грамота Глухівської міської ради викладачу Клюєвій Н.Г. за сімлінну
працю, високий професіоналізм, виховання підростаючого покоління, шанобливе
ставлення до української культури, традицій народу
- Диплом Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації
майстру виробничого навчання Гридякіній О.В. за участь у фестивалі «Кращий
майстер-шеф з приготування страв української кухні» та перемогу у номінації
«Професійна майстерність»
Аналіз результатів роботи училища за 2020-2021 навчальний рік свідчить про
виконання в цілому річного плану роботи.
Разом з тим в роботі педагогічного колективу є ряд невирішених проблем та
недоліків:
- низький рівень якості знань з загальноосвітніх предметів;
- недостатній рівень організації роботи голів циклових комісій;
- пропусків занять без поважних причин;
- недостатня організація роботи з невстигаючими учнями;
- низькій рівень відвудування учасників освітнього процесу бібліотеки;
- потребує модернізації комплексно-методичне забезпечення з предметів, а також
комп’ютерна база училища.
- низькій рівень методичних напрацювань серед педагогічних працівників училища;
Враховуючи стан освітнього процесу та сучасні задачі, пріоритети і цінності освіти,
а також подальше удосконалення роботи училища, зусилля педколективу необхідно
спрямувати на такі аспекти:
спрямувати роботу на застосування інформаційно-комунікативних технологій,
підвищення рівня використання Інтернет-технологій у освітнього процесі та управлінській
діяльності;
реалізовувати вимоги до сучасного уроку, постійно впроваджувати інноваційні
форми і методи навчання;
значну увагу приділити оновленню і осучасненню змісту професійного навчання;
здійснити заходи по повному виконанню Закону України «Про мови в Україні»,
вдосконалити володіння державною мовою, дотримання орфографічного і мовного
режиму в училищі;
дотримуватися принципів індивідуалізації і диференціації у навчанні та вихованні,
впроваджувати технології особистісно-орієнтованого навчання;
посилити індивідуальну роботу з обдарованими і здібними учнями, залучивши їх
до участі в роботі факультативів, гуртків, творчих груп, тощо;

організувати підготовку та участь учнів, які бажають вступити до ВНЗ, у
зовнішньому незалежному оцінюванні;
поповнити КМЗ предметів і професій, зміцнити і використовувати
навчальноматеріальну базу училища за рахунок позабюджетних надходжень;
підвищити ефективність та дієвість управління училищем, підтримувати тісні
зв’язки з ВНЗ, коледжами міста, середніми школами з метою професійноорієнтаційної
роботи;
посилити пропагування діяльності училища через засоби масової інформації та
Інтернет;
постійно забезпечувати охорону праці всіх учасників освітнього процесу.
З метою створення на кожному робочому місці безпечних умов навчання та праці,
запобігання випадків травматизму, дотримання вимог санітарії, норм та правил техніки
безпеки, виконання Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку» в
училищі було проведено Місячник з охорони праці в термін з 01.04 по 30.04.2020. У зв’язку
з дистанційним навчання вся інформація з даного питання висвітлювалася на сайті
училища.
Відповідно до рекомендаційного листа Міністерства освіти і науки України були
визначені основні завдання виховної роботи на 2020-2021 навчальний рік – це
педагогічному колективу робити все, аби сучасна учнівська молодь могла навчатися без
страху і насилля, отримувати ціннісні життєві навички, які відповідають світу що
змінюється.
Впродовж 2020-2021 н.р в училищі були проведені наступні заходи:
 Свято «День знань»;
 «Олімпійський тиждень»;
 День вчителя;
 Концертна програма до Дня захисника України;
 Конкурс на кращу осінню композицію;
 Міс Осінь;
 «Нумо, першокурсник»;
 Святковий концерт «Вітаємо учасників Обласного етапу учнівських
олімпіад із загальноосвітніх дисциплін»
 «Козацька наснага» до Дня Збройних Сил України;
 Святкова програма до Дня Святого Миколая;
 «Новорічний вогник»
 День Соборності України
 День Вшанування Героїв Небесної сотні
 Свято Весни
З 12 березня по 01 червня у зв’язку із введенням загальнодержавного
карантину з учнями проводилися заходи дистанційно, матеріали яких розміщені на
сайті навчального закладу: https://www.vpuhlukhiv.com.ua/, а саме:
№
з/п
1.
2.

Дата

Назва заходу

З
12.03.2020
16.03.2020

Інформаційний захід: «Організація освітнього процесу за допомогою
дистанційних технологій»
Інформаційний захід: «Увага! Перенесення пробного ЗНО»

№
з/п
3.
4.
5.

Дата

Назва заходу

27.03.2020
27.03.2020
31.03.2020

6.

01.04.2020

7.

02.04.2020

8.

03.04.2020

9.
10.

06.04.2020
06.04.2020

11.

07.04.2020

12.
13.
14.

08.04.2020
09.04.2020
10.04.2020

15.
16.
17.

10.04.2020
13.04.2020
14.04.2020

18.

14.04.2020

19.

17.04.2020

20.

20.04 –
24.04.2020

21.
22.
23.
24.

21.04.2020
22.04.2020
22.04.2020
24.04.2020

25.

27.0406.05.2020

Інформаційний захід: «Коронавірус і психіка дитини»
Інформаційний захід: «Готуємося до ЗНО в умовах карантину»
Інформаційний захід: «6 способів підтримати дітей під час спалаху корона
вірусу»
Інформаційний захід: «Як підлітки можуть захистити свій психічний стан
під час корона вірусу»
Інформаційний захід: « Вимоги безпеки життєдіяльності учнів під час
карантину»
Інформаційний захід: « Стартує Всеукраїнська школа онлайн для 511класів»
Інформаційний захід: «Анти-паніка: поради психолога на час карантину»
Інформаційний захід: « Я не боюсь сказати: 10 фактів, що допоможуть
підлітку протистояти насильству»
Інформаційний профорієнтаційний захід: « Добрий кухар вартий семи
лікарів»
Інформаційний захід: « Про роботу телефону довіри у м. Глухові»
Інструктивно-методична нарада в режимі онлайн спілкування
Інформаційний профорієнтаційний захід: «Ми майбутні фахівці
(електрогазозварник)»
Інформаційний захід: «Увага! Додатковий період реєстрації на ЗНО 2020»
Навчальний онлайн майстер-клас «Створення блогу з blogger від Google»
Інформаційний профорієнтаційний захід: «Перукар – багатогранна професія
для творчих людей»
Інформаційний захід: «Бережіть природу. Чому суху траву не варто палити
та як це впливає на природу»
Інформаційний профорієнтаційний захід: «Цеглинка на цеглинку й
отримуєш будинки (муляр)»
Тиждень психології:
інформаційні заходи:
 Пізнай себе
 Терапія кольором
 Фільми, які змінять ваше життя
 Талановита людина – талановита у всьому (робота з учнем сиротою)
 Життя – це творчість, а творчість – це життя
 День добра у ДНЗ «Глухівське ВПУ» - «Ми обираємо шлях добра».
Інформаційний профорієнтаційний захід: «Солодка професія – кондитер»
Участь у обласних он-лайн зборах лідерів учнівського самоврядування.
Інформаційний захід: «Музика Землі» до Дня Землі
Інформаційний профорієнтаційний захід: «Моя професія найкраща
(штукатур)»
Тиждень охорони праці - 2020:
інформаційні заходи:
 Наслідки Чорнобильської катастрофи
 Зупинимо пандемію: безпека і здоров’я на роботі можуть врятувати
життя
 Пам’ятка з пожежної безпеки
 Правила поведінки з відкритим вогнем на природі
 Правила безпечної поведінки під час грози
 Правила поведінки на воді

№
з/п

Дата

26.

30.04.2020

27.

05.05.2020

28.

14.05.2020

29.

15.05.2020

30.

20.05.2020

31.

20.05.2020

Назва заходу
 Як уберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію
 Онлайн-квест з охорони праці, безпеки життєдіяльності, по-жежної
та техногенної безпеки «Безпека в житті – життя у без-пеці!»
 Відео-лекторій: «Виживання в екстремальних ситуаціях»
 Відео-конференцію: «Екологічні проблеми сьогодення – моя місія!»
 Відео-конференцію, присвячену Всесвітньому дню охорони праці:
«Передбачити, готуватися та реагувати на кризи!»
 Майстер-клас з надання першої долікарської допомоги
постраждалим
 Онлайн-зустріч з нагоди 35-х роковин Чорнобильської ка-тастрофи
 Флешмобу «Збережемо плане-ту разом!» до Всесвітнього дня
довкілля
Інформаційний захід: «Домашнє насильство: план безпеки в умовах
карантину»
Інформаційний профорієнтаційний захід: «За всяке діло берись вміло»
(столяр будівельний)
Дистанційне засідання педагогічної ради ДНЗ «Глухівське вище професійне
училище»
Інформаційний профорієнтаційний захід: «Професія - щастя людського
основа» (слюсар із складання металевих конструкцій»
Інформаційний захід: «Результати фінального етапу Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.. Тараса
Шевченка
Інформаційний захід: «Результати ІІ етапу огляду – конкурсу на краще
комплексно-методичне забезпечення предмета «Українська мова та
література» у закладах професійної (професійно-технічної) освіти Сумської
області

Впродовж 2020-2021 н.р. працювала циклова комісія класних керівників
головою якої є Чельцова Олена Володимирівна, викладач англійської мови І
кваліфікаційної категорії,стаж роботи в ДНЗ « Глухівське вище професійне
училище» - 15 років.
Циклова комісія класних керівників – це структурний підрозділ внутрішньої
системи управління виховним процесом, який координує науково-методичну та
організаційну роботу класних керівників
У 2019 – 2020 н.р. в складі ЦК працює 10 класних керівників1-4 курсів груп
СПТУ та груп ПТУ № 10,20. Голова Циклова комісія продовжила роботу над
методичною проблемою « Забезпечення соціалізації учнів як пріоритетного
напрямку діяльності класного керівника». Виходячи з цієї проблеми,кожний класний
керівник працював над власною проблемою.
У 2019 – 2020 н.р. було проведено засідання ЦК класних керівників відповідно
до плану роботи ЦК, на якому у формі круглого столу було обговорено основні
напрямки роботи циклової комісії класних керівників у 2019-2020 навчальному році,а
також ряд питань та доповідей,а саме: аналіз роботи ЦК за 2018 – 2019 н.р.;основні
напрямки виховної роботи у 2019-2020 навчальному році; розгляд та схвалення
плану роботи ЦК на 2019-2020 навчальний рік. Також було розглянуто,обговорено
та погоджено плани виховної роботи класних керівників, а також проблемні питання,

над якими працюватимуть класні керівники впродовж навчального року. Під час
засідання були заслухані доповіді : «Методика підготовки та проведення
батьківських зборів,організація самоврядування в групах»; «Співпраця з батьками
учнів – запорука успішної роботи».
Впродовж навчального року здійснювалася запланована робота,яка
відбувалась між засіданнями циклової комісії, а саме : вивчення учнівських
колективів та їх сімей,організація роботи з активом батьків;робота з
документацією;самоосвіта;підготовка та участь у проведенні різноманітних заходах
(«День Вчителя»; «День українського козацтва»; «Свято Осені»; «Нумо
першокурсник» тощо) відповідно до плану училища;здійснювалась підготовка до
участі у методичній панорамі «Як я працюю над науково-методичною проблемою з
питань виховання». З метою недопущення та виявлення фактів булінгу серед учнів
училища, з членами циклової комісії проведене тренінгове заняття « Стоп булінг”,
проведено методичну панораму на тему : « Самоосвітня діяльність класного
керівника», з метою підвищення професійного рівня класних керівників проведений
семінар – практикум на тему : «Сутність та шляхи забезпечення процесу соціалізації
учнів ПТНЗ».
Велика увага приділяється національно-патріотичному та військово-патріотичному
вихованню молоді, яке втілюється у наступних заходах: урочисті лінійки, День
Знань, День захисника України, зустрічі з учасниками АТО, зустрічі з
військовослужбовцями, тематичні виховні години, військово-спортивні естафети у
рамках свят «День Здоров’я», «Козацька наснага», в рамках роботи Центру
військово-патріотичного виховання, який активно здійснює навчально-виховну
функцію навчального закладу. Вихованню національної свідомості сприяють
куточки державної символіки України, розміщені у вестибюлях, навчальних
кабінетах, бібліотеці, гуртожитку та Центрі військово-патріотичного виховання.
З перших днів навчання в училищі з першокурсниками проводиться відповідна
робота з вивчення учнів, що складають «групу ризику», дезадаптованих до нових
умов навчання та корекції їхньої поведінки. Складені плани роботи із сім’ями, які
опинилися у складних життєвих обставинах, план роботи штабу профілактики, план
заходів з превентивного виховання, плани роботи по скеруванню право слухняної
поведінки та недопущенню учнями училища, які стоять на обліку у відділі поліції
повторних злочинів та правопорушень, план заходів щодо протидії поширення
наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин та прекурсорів, план заходів щодо запобігання торгівлі людьми.
Регулярно проводилася профілактична робота з учнями, які знаходяться на
внутрішньому обліку у навчальному закладі. Створений банк даних учнів «Групи
ризику», який становить дані категорії учнів:
- Учні сироти та учні позбавлені батьківського піклування,
- Учні, які стоять на обліку у відділі поліції та навчальному закладі,
- Обдаровані учні,
- Вимушені переселенці,
- Учні з особливими освітніми потребами,
- Учні з особливими фізичними потребами (інваліди),

- Учні схильні до вживання алкогольних, наркотичних та психотропних
речовин,
- Учні схильні до конфліктів,
- Учні, у яких низький рівень адаптації та мотивації до навчання,
- Учні схильні до суїцидальної поведінки,
- Учні з неблагополучних сімей.
На обліку в училищі знаходяться 3 учнів:
Клочко Іван – 13 група
Мазулевський Володимир – 22 група
Сорбат Артем – 33 група
Впродовж навчального року проведено 7 засідань Ради профілактики училища,
на яких розглядалися грубі порушення дисципліни. Також проведено 110
індивідуальних бесід з учнями училища та батьками. Але в роботі з профілактики
правопорушень є чимало недоліків. За перший семестр 2019-2020 н.р. трапилися
випадки перебування у гуртожитку у нетверезому стані, захоплення учнями
азартними іграми, псування майна училища, паління на території та у гуртожитку
училища.
Також педагогічними працівниками училища був виявлений факт вчинення
булінгу між учнями 14 групи. Даний факт розглянувся на комісії з протидії боулінгу,
та направлені документи до Глухівського відділу поліції. Хочеться наголосити на
тому,що неповнолітні учні, які вчиняють 2 адміністративні порушення автоматично
потрапляють на профілактичний облік до відділу поліції.
В училищі навчаються майже 80% учнів, батьки яких навіть не цікавляться
навчанням дітей, тому весь контроль за відвідуванням учнями занять, за поведінкою
покладається на майстрів та класних керівників училища. За 2019-2020 н.р. було
вжито заходи з метою повернення учнів до занять, а саме:
 за поданнями майстрів виробничого навчання та класних керівників
складалися листи до органів поліції, районних та міських служб у справах
дітей, соціальних центрів у справах сім’ї та молоді про надання допомоги у
поверненні до занять учнів училища, які повністю ігнорують навчальновиховний процес;
 майстри та класні керівники відвідували учнів вдома;
 неодноразово велися бесіди з батьками учнів, щодо потреби навчання їх дітей
в училищі;
 велася постійна робота з дільничними інспекторами міста та району.
Контингент училища налічує 315 учнів, з яких:
 15 учнів- сиріт та учнів позбавлених батьківського піклування;
 3 учнів інвалідів;
 6 учнів з багатодітних родин;
 2 учні з родин вимушених переселенців;
 1 учні з батьки яких учасники АТО;
 9 учнів з малозабезпечених родин;
 16 учні, які мають порушення інтелектуального розвитку і соціальної
адаптації.

 3 учні, які знаходяться на профілактичному обліку у відділі поліції та
навчальному закладі.
Соціальний паспорт учнів навчального закладу говорить про те, що дана
категорія дітей вимагає проведення з ними систематичної профілактичної
роботи майстрами, класними керівниками, соціальним педагогом,
практичним психологом, адміністрацією.
Впродовж року психологічною службою училища було виконано обсяг роботи,
яка включала такі основні види: діагностична, корекційно-розвивальна,
консультативна, просвітницька, організаційно-методична.
Була проведена діагностична робота з учнями:
1. Спостереження за поведінкою учнів-першокурсників під час занять з метою
вивчення їх відношення до нових викладачів, одногрупників, навчальних
дисциплін.
2. Спостереження за міжособистісними стосунками учнів-першокурсників на
перервах з метою виявлення динаміки згуртування учнівського колективу.
3. Вивчення рівня психологічної готовності учнів І курсу до навчання в училищі
(анкета першокурсника, методика «Шкала нервової напруги», методика
«Дерево», методика визначення соціальної адаптованості, анкета для
оцінювання рівня шкільної мотивації в адаптації Н. Лусканової (модифікована).
Виявлення учнів, які мають труднощі в адаптаційний період. Складання
рекомендацій класним керівникам і майстрам в/н щодо роботи з цими учнями.
4. Виявлення рівня адаптації учнів до нових умов проживання у гуртожитку:
відвідування учнів у гуртожитку, бесіди.
Проведені просвітницько-профілактичні заняття для учнів, виставки
стінгазет, акції. Тематика занять була різною:
1. Протидія булінгу:
 Знаємо свої права;
 Стоп булінг!;
 Відповідальність за вчинення булінгу.
2. Формування комунікативних навичок, толерантності:
 Будьмо толерантними;
 Підліток у групі однолітків.
3. Попередження суїцидальної поведінки учнів:
 Почуваюсь добре;
 Консультація «Самодопомога у важкі хвилини життя»
4. Профілактика інтернет-залежності:
 Безпека в інтернеті;
 Уявіть життя без компʼютера та компʼютерних ігор.
5. Профілактична робота щодо запобігання торгівлі людьми:
 Дві маленькі дівчинки;
 Робота за кордоном;
 Профілактика торгівлі людьми.
Здійснювалась психологічна просвіта педагогів і батьків:

 Виступ на засіданні циклової комісії класних керівників «Профілактика
негативних явищ в учнівському середовищі (булінг, кібербулінг)»;
 Виступ на педагогічній раді «Адаптація учнів до навчально-виховного
процесу. Профілактика залучення учнів до небезпечних ігор в Інтернеті»;
 Виступ на батьківських зборах «Що таке «булінг» та чому про нього треба
знати всім батькам. Безпека дитини в мережі Інтернет».
 Висвітлення інформації на сайті училища: «Роль батьків в успішній адаптації
дітей до умов навчання в училищі», «Один день – без нотацій (поради
батькам)», «Насилля в сім’ї», «Стоп булінг!», поради психолога «Як
підготуватися до здачі ЗНО?», рекомендації педагогам на згуртування
учнівського колективу.
Впродовж 2019 – 2020 навчального року соціальним педагогом проводились
такі види роботи:
 Консультаційна робота включала в себе консультування учнів з особистих
проблем: стосунки з одногрупниками, непорозуміння з викладачами, стосунки з
протилежною статтю, проблеми у спілкуванні з батьками, особливості
підліткового віку, тощо. Педагогічних працівників: при конфліктних ситуаціях у
колективі, при допомозі у згуртуванні навчальних груп, особистих проблемах.
 На прохання класних керівників та майстрів проводяться індивідуальні та групові
бесіди з учнями та корекційно-відновлюючі індивідуальні заняття.
 Психологічна просвіта. Проведено години спілкування, просвітницькі заходи,
виступи на педагогічних радах, засіданнях класних керівників та батьківських
зборах, в тому числі і висвітлення інформації на сайті училища.
 Соціально-педагогічна допомога. Було проведено акцію «Червону стрічку
носять небайдужі» до Дня порозуміння з ВІЛ-інфікованими; проведена
Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства», яка включала в себе висвітлення
таких нагальних проблем суспільства, як торгівля людьми, насильство,
нетолерантність; організовано збір теплого одягу для учнів, які його потребують
до Дня благодійника.
 Соціальний педагог представляла інтереси учнів у різних інстанціях, таких як суд,
поліція, служба у справах дітей.
 Налагоджена співпраця зі службою у справах дітей щодо надання соціального
статусу учням, які цього потребують та оновлення пакету документів для їх
особових справ.
 Також, постійно здійснювався соціально-педагогічний супровід учнів «групи
ризику»: заняття з особистісного розвитку, профілактики алкогольної залежності,
протиправної поведінки, відповідальності за пропуск занять. В разі поодиноких
випадків вживання спиртних напоїв учнями, чи порушення поведінки учнями,
скоєння протиправних вчинків здійснюється супровід таких учнів до конкретних
установ з метою проведення з ними подальшої роботи.
 Організаційно-методична робота. Впродовж року соціальний педагог приймала
участь у роботі Ради профілактики, засіданнях наркопосту, брала участь у міських
та обласних методичних об’єднаннях, семінарах, конференціях, нарадах
соціальних педагогів, семінарах-практикумах для соціальних педагогів.

З метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей в
училищі організовано роботу гуртків за інтересами. У 2019/2020 н.р. в училищі
працювали гуртки художньої самодіяльності, прикладного мистецтва, та військово спортивні секції. У цих гуртках задіяно близько 200 учнів, що становить 65% від
загальної кількості учнів училища.
Найпопулярнішими серед учнів є військово - спортивні гуртки та секції.
Фізкультурно-оздоровча робота охоплює майже 80 % учнів та 30 %
працівників училища.
Завдання на новий навчальний рік
1. Створення ефективної системи підготовки кваліфікованих робітників
2. Підвищення ефективності формування регіонального замовлення на підготовку
робітничих кадрів
3. Розвиток та удосконалення соціально-економічного кластеру
4. Забезпечити ефективну роботу деревообробного навчально-практичного центру
з упровадження інноваційних технологій
5. Забезпечення рівного доступу до професійної (професійно-технічної) освіти осіб
з особливими освітніми потребами
6. Підвищення ефективності якісної підготовки кваліфікованих робітників
7. Створення сучасного комплексно-методичного забезпечення професій та
предметів
8. Підвищення ефективності виробничої діяльності навчально-виробничих
майстерень училища
9. Удосконалення навчально-виробничого процесу
10. Підвищення рівня професійного інтересу здобувачів освіти
11. Розвиток та удосконалення роботи учнівського самоврядування, вивчення
учнівського колективу
12. Удосконалення та осучаснення матеріально-технічної бази гуртожитку,
запровадження нових форм та методів виховної роботи у гуртожитку
13. Підвищення ефективності та результативності морально-правового та
превентивного виховання учнів
14. Удосконалення системи виховання національної свідомості та самосвідомості
учнів, національно – патріотичному вихованню
15. Поліпшення художньо- естетичного виховання учнів
16. Поліпшення організації та проведення спортивно-масової роботи:
17. Збереження контингенту учнів, забезпечення взаємодії педпрацівників з учнями,
їх батьками, представниками служб соціального захисту тощо
18. Впровадження експериментальної діяльності
19. Дослідження рівня навчальних досягнень здобувачів освіти
20. Покращення ефективності освітнього процесу
21. Підвищення рівня інформаційного забезпечення професійної підготовки
майбутніх кваліфікованих робітників
22. Формування компетентності педагогічних працівників до впровадження
інновацій з використанням ІТ-технологій
23. Підвищення ефективності роботи в питаннях оновлення змісту навчання і
виховання, вивчення і використання інноваційних виробничих і освітніх

технологій, організація наставництва та надання допомоги молодим
педпрацівникам
24. Висвітлення досвіду роботи щодо впровадження ефективних форм та методів
роботи зі здобувачами освіти
25. Стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної
компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності,
розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення
ефективності освітнього процесу
26. Співпраця училища з іншими закладами освіти з метою реалізації завдань
формування життєвої компетентності здобувачів освіти.
27. Продовжити роботу над реалізацією методичної проблеми училища:
«Формування професійної компетентності учнів через впровадження
інноваційних методів навчання та виховання»
28. Ефективна організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників
29. Підвищення рівня організації стажування педагогічними працівниками училища
з урахуванням сучасного обладнання та новітніх технологій.
30. Забезпечення безпеки охорони праці та життєдіяльності учасників освітнього
процесу
31. Підвищення ефективності профілактичних заходів з охорони праці та безпеки
життєдіяльності
32. Дообладнати навчально-виробничі майстерні, кабінети спецдисциплін
33. Підвищити ефективність профорієнтаційної роботи
34. Підвищення ефективності системи працевлаштування випускників

РОЗДІЛ ІІ.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ:
№

1.

2.

Найменування заходу
Організувати роботу педагогічного колективу на забезпечення виконання
ст.53 Конституції України, Законів України «Про мови», «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», з
питань практичної реалізації основних положень Національної доктрини
розвитку освіти України у ХХІ столітті, Положення про методичну роботу
в ПТНЗ, інших законодавчих та нормативних документів Верховної Ради
України, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України,
наказів Міністерства освіти і науки, молоді, Департаменту освіти і науки
Сумської обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки
Сумської міської ради, НМЦ ПТО у Сумській області.
Забезпечити освітній процес нормативно-правовими
документами:
- робочими навчальними планами з усіх професій;
- книгами наказів про контингент учнів;
- поіменними книгами особового складу учнів;
- книгами обліку і видачі документів про освіту;
- журналами обліку теоретичного та виробничого навчання;
- журналами обліку вхідної та вихідної документації.

Термін
виконання

Впродовж року

До 01.09.2021

Відповідальний

Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, старший майстер

Директор, заступник
директора з навчальновиробничої роботи,
заступникдиректора з
навчально-виховної
роботи, методист,
старший майстер

Впродовж
навчального
року

3.

Організувати роботу по забезпеченню охорони життя та здоров’я учнів

4.

Розподілити обов’язки між керівниками підрозділів училища

До 30.08.2021

Директор, педколектив

5.

Зарахувати новоприбулих учнів до училища.

До 30.08.2021

Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи

6.

Здійснити комплектацію навчального закладу педагогічними кадрами.

До 30.08.2021

Директор

Відмітка про
виконання

№

Найменування заходу

Термін
виконання

Відповідальний

7.

Сформувати списки учнів нового контингенту.

серпень 2021

Директор, заступник
директора з навчальновиробничої роботи,
заступникдиректора з
навчально-виховної
роботи, методист

8.

Систематизувати особові справи учнів.

вересень 2021

Лаборант

Організувати замовлення учнівських квитків.

вересень 2021

10. Провести батьківські збори для учнів І курсу.

до 27.09.2021

9.

11. Провести моніторинг навчальних досягнень учнів на «вході» і «виході».

12.

13.

Скласти тимчасовий (з 01.09.2021 по 03.09.2021) і постійний розклади
занять (з 06.09.2021).
Проводити семінари майстрів в/н та класних керівників щодо основних
напрямків виховної роботи, враховуючи сучасні вимоги.

вересеньжовтень 2021
квітень-травень
2022
до 30.08.2021
до 06.09.20
1 раз на місяць
Впродовж року

Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи
заступникдиректора з
навчально-виховної
роботи,. керівники груп
Директор, заступник
директора з навчальновиробничої роботи,
заступникдиректора з
навчально-виховної
роботи, методист,
керівники груп
заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, методист,
викладачі
Методист
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, заступник
директора з навчальновиховної роботи

Відмітка про
виконання

№

Найменування заходу

Термін
виконання

14. Скласти розклад роботи гуртків.

вересня 2021

15. Організувати роботу активу учнівського самоврядування.

жовтень 2021

16. Скласти графік навчально-виробничого процесу на семестр, рік.

до 30.08.2021

17. Сформувати спецгрупи для занять фізкультурою.

вересень 2021

18. Розподілити педагогічне навантаження.
19.

Ознайомити працівників училища з правилами внутрішнього розпорядку,
режимом роботи навчального закладу.

20. Провести інструктаж з охорони праці та ОБЖД, пожежної безпеки
21.

Підготувати матеріальну базу, технічну документацію та підписати акт
готовності училища до навчального року.

Провести закріплення педагогічних кадрів: - майстрів в/н, класних
керівників – за навчальними групами - завідуючих – за кабінетами,
22.
майстернями, лабораторіями - голів методичних комісій - керівників
гуртків, секцій
Провести роботу щодо складання та затвердження навчально плануючої
23. документації викладачів, майстрів в/н, завкабінетами, завмайстернями,
завлабораторіями, голів МК, керівників гуртків.
Здійснити контроль проходження медогляду педагогічними працівниками
24.
училища.

Відповідальний
Заступник директора з
навчально-виховної
роботи
Заступник директора з
навчально-виховної
роботи
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи
Медичний працівник,
керівник фізвиховання

серпень, до
06.09.2021

Директор, методист

до 01.09.2021

Директор

за положенням

Інженер з охорони праці

до 01.09.2021

Завгосподарством

до 01.09.2021

до 01.09.2021
І декада вересня
2021

Директор, заступник
директора з навчальновиробничої роботи,
заступник директора з
навчально-виховної
роботи
Директор, заступники
директора, старші
майстри, голови МК
Медпрацівник

Відмітка про
виконання

№

Найменування заходу

Термін
виконання

Відповідальний
Директор, заступник
директора з навчальновиховної роботи
Заступник директора з
навчально-виховної
роботи

25. Організувати харчування дітей в їдальні.

вересень 2021 і
постійно

26. Створити раду профілактики правопорушень.

вересень 2021

27. Скласти єдиний план методичної роботи.

до 16.09.2021

28. Організувати роботу приймальної комісії.

з 01.01.2021

Директор, заступник
директора з навчальновиховної роботи

29. Забезпечити контроль за освітнім процесом.

за графіком

Члени адміністрації

вересень 2021

Директор

Організувати індивідуальну роботу з учнями-сиротами та учнями
позбавленими батьківського піклування, учнями, які перебувають на
31.
обліку в міліції, наркодиспансері по дотриманню ними вимог навчальновиховного процесу.

постійно

Керівники груп

32. Організувати роботу по недопущенню протиправних дій учнями училища.

вересень і
постійно

Створити належні санітарно-гігієнічні умови в гуртожитку та постійно їх
33.
підтримувати.

серпеньвересень 2021,
постійно

30. Організувати роботу атестаційної комісії.

34.

Організувати індивідуальну роботу з учнями та їх батьками по
недопущенню пропусків занять без поважних причин.

постійно

Методист

Директор, заступник
директора з навчальновиховної роботи
Директор, заступник
директора з навчальновимховної роботи,
комендант, вихователі,
керівники груп
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи заступник
директора з навчально-

Відмітка про
виконання

№

Найменування заходу

Термін
виконання

Відповідальний
виховної роботи,
методист керівники груп

Забезпечити участь училища в конкурсах та заходах Департаменту освіти і
35. науки Сумської обласної державної адміністрації, Управління освіти і
науки Сумської міської ради, НМЦ ПТО у Сумській області
Підготувати і здати в архів навчально-плануючу документацію за 202036.
2021 н.р.

за планом
вересень 2021

37. Організувати проведення Днів відкритих дверей.

березень-квітень
2022

38. Організувати виробниче навчання в майстернях.

вересень 2021,
постійно

Організувати проходження виробничої практики на підприємствах міста,
39.
області.

відповідно до
графіка
навчального
процесу

40. Організувати роботу з підприємствами по працевлаштуванню випускників.

Впродовж року

41. Організувати робочі місця для проведення пробних робіт.

42. .

Організувати участь здобувачів освіти за професією «Перукар (перукармодельєр)» у професійних конкурсах:

відповідно до
графіка
навчального
процесу
Квітень 2022

Адміністрація
Секретар навчальної
частини
Заступник директора з
навчально-виховної
роботи, Заступник
директора з навчальновиробничої роботи,
методист
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, старші майстри,
майстри в/н
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, старші майстри,
майстри в/н
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, старші майстри,
майстри в/н
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, старші майстри,
майстри в/н
Заступник директора з
навчально-виробничої

Відмітка про
виконання

Термін
виконання
Листопадгрудень 2021
Травень-червень
2022

роботи, старший
майстер, майстри в/н

44. - Про розподіл обов’язків між адміністрацією училища

До 01.09.2021

Директор

45. - Про режим роботи училища

До 01.09.2021

Директор

До 01.09.2021

Директор

47. - Про розподіл педагогічного навантаження

До 03.09.2021

Методист

48. - Про призначення класних керівників

До 01.09.2021

№

Найменування заходу
-

Чемпіонаті «Estel color»;
Міжнародному конкурсі Estel «Снігова королева-2021»;
Міжнародному конкурсі «Зірка Estel»;

Відповідальний

43. Видати накази:

46.

49.

- Про створення комісії для проведення тарифікації педагогічних
працівників

- Про призначення завідуючих навчальними кабінетами, лабораторіями,
майстернями та встановити доплату за завідування

До 03.09.2021

Заступник директора з
навчально-виховної
роботи
Заступник директора із
навчально-виробничої
роботи методист
Директор, заступник
директора з навчальнонавчальної роботи
Директор, заступник
директора з навчальнонавчальної роботи,
інженер з охорони праці

50. - Про зарахування учнів

До 01.09.2021

- Про створення безпечних і нешкідливих умов проведення навчально51. виховного процесу в закладі та внесення змін до складу служби з охорони
праці

До 01.09.2021

52. - Про організацію методичної роботи в училищі

До 03.09.2021

Методист

До 10.09.2021

Керівник фізичного
виховання

53.

- Про організацію навчальних занять з фізичної культури з дітьми, які за
станом здоров’я віднесені до спецмедгрупи

Відмітка про
виконання

№

Найменування заходу

Термін
виконання

Відповідальний

54.

- Про створення атестаційної комісії та проведення атестації педагогічних
працівників у поточному навчальному році

До 20.09.2021

Директор, методист

Грудень,
травень

Заступник директора з
навчально-виховної
роботи

Грудень,
травень

Методист

55. - Про результати перевірки відвідування учнями навчальних занять
56.

- Про результати перевірки проведення тематичного обліку знань з
навчальних предметів.

- Про проведення І етапу училищних олімпіад з:
57. - загальноосвітніх предметів
- професійно - теоретичної підготовки
58. - Про організацію роботи училища під час канікул
- Про вивчення стану викладання предметів:
української мови та літератури, англійська мова, фізика та астрономія,
технологія
59.
Про вивчення стану організації та проведення уроків виробничого
навчання у навчальних групах відповідно до державних стандартів за
професіями: «Штукатур; маляр», «Електрогазозварник»
Видати накази з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної та
60.
техногенної безпеки
- Про результати перевірки виконання навчальних планів і програм за І
семестр
- Про результати перевірки ведення журналів теоретичного навчання,
62.
факультативів, консультацій
61.

Жовтень,
листопад, лютий
До 29.12.2021

Директор, заступник
директора з навчальнонавчальної роботи,
методист
Заступник директора з
навчально-виховної
роботи

Жовтень,
грудень, квітень

Заступник директора з
навчально-навчальної
роботи, методист

Згідно графіку

Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, інженер з
охорони праці

До 10.01.2022

Методист

Що квартально

Методист

Відмітка про
виконання

Термін
виконання

Відповідальний

63. - Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників

До 30.03.2022

Секретар

64. - Про виконання навчальних планів і програм за І та ІІ семестр

До 01.01.2022
До 01.06.2022

Методист

65. - Про проведення державної кваліфікаційної атестації у випускних групах

До 01.06.2022

Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи

66. - Про проведення ДПА у формі ЗНО для учнів ІІІ курсу

До 25.06.2022

Методист

№

Найменування заходу

Заступник директора з
навчально-виховної
роботи
Заступник директора з
навчально-виховної
роботи

- Про закріплення працівників училища за школами міста (району) для
67.
проведення профорієнтаційної роботи

До 01.10.2021

68. - Про створення приймальної комісії

До 01.11.2021

69. - Про організацію підготовки до ЗНО

До 01.11.2021

Методист

01.07.2022

Заступник директора з
навчально-навчальної
роботи, заступник
директора з навчальновиховної роботи
методист, старший
майстер

До 30.06.2022

Методист

Впродовж ІІ
семестру

Методист, голови
циклових комісій
Директор, заступник
директора з навчальновиробничої роботи,

70. - Про співбесіду з педагогічними працівниками

71. - Про підсумки методичної роботи училища
72. - Про проведення тижня «Школи молодого спеціаліста»
73. - Про впровадження цифровізації освітнього процесу в училищі

Жовтень 2021

Відмітка про
виконання

№

Термін
виконання

Найменування заходу

74.

- Про проведення самоаналізу професійно-освітньої діяльності
професіями «»Слюсар із складання металевих конструкцій», «Маляр»

75.

- Про роботу деревообробного навчально-практичного
упровадження інноваційних технологій

центру

за

з

Жовтень 2021січень 2022

Жовтень 2021

Відповідальний
заступник директора з
навчально-виховної
роботи, методист,
старший майстер
Директор, заступник
директора з навчальновиробничої роботи,
заступник директора з
навчально-виховної
роботи, методист
Директор, заступник
директора з навчальновиробничої роботи

Відмітка про
виконання

РОЗДІЛ ІІІ.
ТЕОРЕТИЧНЕ НАВЧАННЯ
№

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Найменування заходів
Професійно-теоретична підготовка
Організувати навчальний процес згідно Положення про організацію
навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних
закладах (наказ МОНУ № 419 від 30.05.2006 із змінами, внесеними
згідно з наказами МОНУ №731 від 05.08.2008, №746 від 10.07.2015) .
Здійснити огляд кабінетів з питання підготовки до нового
навчального року.
Розглянути, схвалити та затвердити: робочі навчальні програми,
поурочно-тематичне планування на новий навчальний рік; плани
роботи кабінетів, методичних комісій, факультативів, комплекти
навчально-плануючої документації за професіями відповідно до
нових робочих навчальних планів
Забезпечити своєчасне та чітке ведення журналів обліку
теоретичного навчання відповідно до Інструкції з ведення журналу
обліку теоретичного навчання учнів професійно технічних
навчальних закладів, затвердженої наказом МОНУ №59 від
26.01.2011
Провести перевірку журналів обліку теоретичного навчання на
відповідність претендентів вимогам щодо отримання дипломів
кваліфікованих робітників з відзнакою.
Підвести підсумки перевірки журналів теоретичного навчання щодо
виконання навчальних планів і програм.

7.

Провести моніторинг навчальних досягнень з предметів професійнотеоретичної підготовки.

8.

Здійснити коригування та затвердження у встановленому порядку
комплексних кваліфікаційних завдань, завдань до проведення

Строк виконання

Відповідальний

Впродовж навчального
року

Адміністрація училища

до 01.09.2021

до 01.09.2021

Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, методист
Директор, заступник
директора з навчальновиробничої роботи,
методист, голови ЦК,
педколектив

Вересень 2021 і
постійно

Директор, методист,
класні керівники

до 15.12.2021

Методист

до 26.12.2021 до
26.06.2022

Методист

Січень, червень 2021
Відповідно до графіків
освітнього процесу

Директор, заступник
директора з навчальновиробничої роботи,
методист, викладачі
Заступник директора з
навчально-виробничої

Відмітка про
виконання

поетапної кваліфікаційної атестації учнів, скласти переліки тем
письмових екзаменаційних робіт.
Забезпечити неухильне дотримання порядку проведення поетапної
та Державної кваліфікаційної атестації.

Відповідно до графіків
навчального процесу

Провести роботу щодо вдосконалення комплексно методичного
забезпечення освітнього процесу. Внести доповнення до паспортів
10.
КМЗ предметів. Оновити систематизацію навчально-наочних
посібників.

Вересень 2021,
Впродовж навчального
року

Організувати роботу викладачів по застосуванню інформаційно11. комунікаційних технологій, підвищити рівень використання
Інтернет-сервісів в освітньому процесі та управлінській діяльності.

Вересень 2021,
Впродовж навчального
року

9.

Подовжити роботу по впровадженню нових стандартів професійної
(професійно-технічної освіти). Викладачам загальнопрофесійної,
професійно-теоретичної підготовки та майстрам в/н створити
12.
науково-методичний супровід предметів (завдання тематичного
контролю, інструктивні матеріали, навчально-наочні матеріали
тощо).
Подовжити роботу по створенню комплексно методичного
13.
забезпечення предметів і професій:
- Придбати нові підручники з предметів загальнопрофесійної,
професійно-теоретичної підготовки
- Створити каталог прикладних програмних засобів навчання.
Організувати вільний доступ педагогів до його використання
- Спланувати створення електронних картотек дидактичних засобів
(презентації, електронні плакати, відео) та програмних засобів
навчання
14. Організувати роботу з обдарованими і здібними учнями:
Провести анкетування з метою виявлення нахилів учнів. Створити
банк даних обдарованих учнів, забезпечити облік та роботу з ними.

роботи, методист, голови
ЦК, викладачі
Директор, заступник
директора з навчальновиробничої роботи,
методист
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, методист,
зав.кабінетами
Директор, методист,
заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, викладачі

Впродовж навчального
року

Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, методист,
викладачі

І семестр

Бібліотекар

до 01.10.2021

Методист

Впродовж навчального
року

Викладачі

Вересень 2021

Заступник директора з
навчвально-виховної
роботи, методист,
психолог, викладачі

- Ввести факультативні заняття з предметів професійнотеоретичного циклу з метою їх поглибленого вивчення.
Практикувати з учнями захист творчих робіт.

з 01.10.2021

Методист, викладачі

вересень 2021 і
Впродовж
навчального року

Методист, викладачі

листопад 2021 (І етап)
лютий 2022 (ІІ етап)

Методист, викладачі

Впродовж навчального
року (засідання –
січень 2022)

Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, методист, голови
ЦК, викладачі, керівник
творчої групи

Впродовж навчального
року

Голови ЦК, викладачі

до 26.06.2022

Викладачі

Впродовж навчального
року

Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, методист, голови
ЦК, викладачі

Подовжити роботу по впровадженню інноваційних педагогічних
технологій, в тому числі ІКТ.

Впродовж навчального
року

Методист, викладачі

Провести предметні декади: – сфери послуг – будівельного профілю
20.
загальноосвітніх дисциплін

жовтень 2021 грудень
2021 листопад 2021

Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, методист, голови
ЦК

З метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів провести
21. адміністративні перевірні контрольні роботи з предметів
професійно-теоретичного циклу.

Грудень 2021, квітень
2022

Методист, викладачі

- Організувати проведення додаткових консультацій з обдарованими
і здібними учнями.
- Організувати індивідуальну роботу з учнями по підготовці до
обласних олімпіад, конкурсів професійної майстерності. Провести І
етап і взяти участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад зі
спеціальних дисциплін.
Організувати вивчення учнями і викладачами сучасних технологій
виробництва та їх впровадження в навчальний процес (в роботі
циклових (методичних) комісій, у викладанні професійно15.
теоретичного циклу). Провести спільне засідання циклових
(методичних) комісій професійно-теоретичного циклів з розгляду
даного питання.
Організувати регулярне проведення екскурсій на виробництво з
16. метою вивчення регіональних особливостей виробництва, посилення
практичної спрямованості уроків теоретичного циклу.
Забезпечити повне виконання лабораторно-практичних робіт з
17.
предметів професійно-теоретичного циклу.
Подовжити роботу з використання міжпредметних зв’язків між
18. виробничим і теоретичним навчанням, загальноосвітніми і
предметами професійно-теоретичного циклу.
19.

Перевірити виконання рекомендацій, отриманих під час вивчення
22. стану підготовки кваліфікованих робітників за професієями: –
«Маляр»; – «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів».
Взяти участь в заходах, спланованих Департаментом освіти і науки
Сумської обласної державної адміністрації, Управлінням освіти і
23.
науки Сумської міської ради, Навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти у Сумській області.
Загальноосвітня підготовка
Спрямувати роботу педагогічного колективу на впровадження в
практику Державного стандарту повної загальної середньої освіти
відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту,
Концепції Нової української школи, передових ідей освітньої
1.
реформи та Національної доктрини розвитку освіти в Україні у ХХІ
столітті. Підготовати учнів до сучасного життя та майбутньої
діяльності у цілеспрямованому формуванні них ключових і
предметних компетентностей.
Організувати навчальний процес згідно Положення про організацію
навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних
закладах (наказ МОНУ № 419 від 30.05.2006 із змінами, внесеними
2.
згідно з наказами МОНУ №731 від 05.08.2008, №746 від
10.07.2015), наказу МОНУ №408 від 20.04.2018 «Про затвердження
типової програми закладів середньої освіти ІІІ ступеня».
Ознайомити викладачів з нормативними документами, методичними
рекомендаціями щодо організації та планування освітнього процесу
3.
у новому навчальному році, викладання загальноосвітніх предметів,
єдиних вимог до оформлення ділової документації.
Проаналізувати зміст типових освітніх навчальних програм,
розробити освітню програму закладу, розробити поурочно-тематичне
4. з предметів загальноосвітньої підготовки згідно затверджених
робочих планів у новому навчальному році. Розглянути та схвалити
робочу освітню програму на засіданні
Оновити зміст тек «Інформаційно-методичний банк кабінету»
5.
(нормативно-правова документація,робочі програми, тематичне та

Жовтень 2021, грудень
2021

Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, методист

Впродовж навчального
року

Педколектив

Постійно

Педколектив

Протягом навчального
року

Адміністрація училища

до 01.09.2021

Методист

до 01.09.2021

Методист, голови МК

до 01.09.2021

Завкабінетами

6.

7.
8.

9.

поурочно-тематичне планування, плани роботи кабінетів,
факультативів, паспорти КМЗ предметів тощо).
Здійснити огляд кабінетів з питання підготовки до нового
навчального року. Проконтролювати дотримання Інструкції з
безпечного проведення занять в кабінетах природничоматематичного циклу, кабінеті інформатики.
Провести уточнення списків учнів по групах для поділу груп на
підгрупи.
Організувати роботу педпрацівників по застосуванню інформаційнокомунікативних технологій, підвищити рівень використання
Інтернет-сервісів в освітньому поцесі та управлінській діяльності.
Впроваджувати освітні стратегії, орієнтовані на розвиток
компетентностей учнів:
• проектне навчання;
• навчання за допомогою вирішення ситуаційних завдань,
проблемних ситуацій.

10. Організувати участь учнів училища у ЗНО-2022.
-

Видати наказ по навчальному закладу «Про організацію роботи з
підготовки учнів училища до зовнішнього незалежного оцінювання
11. результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої
освіти у 2022 році». Визначити та затвердити відповідним наказом
відповідальну особу за ЗНО у навчальному закладі
- Провести інструктивно-методичні наради для педагогічних
працівників щодо ознайомлення з нормативними документами з
організації та проведення ЗНО-2022, сайтами УЦОЯО та ХРЦОЯО,
12.
вимогами до реєстрації в ЗНО-2022, термінами проведення ЗНО2022 та вимогами до участі в процедурі проведення, особливостями
проведення ЗНО, термінами пробного ЗНО
- Провести збори учнів груп 33,34,35 з питань організації та
проведення ЗНО-2022, оформлення відповідних документів.
- Провести батьківські збори груп 33,34,35 з питань організації та
проведення ЗНО-2022.

до 01.09.2021

Методист

до 01.09.2021

Методист, викладачі

Вересень 2021,
протягом навчального
року

Директор, методист,
педколектив

вересень 2021,
протягом
навчального року

Методист, педколектив

Протягом навчального
року

Адміністрація,
педколектив

до 01.10.2021

Директор

Листопад 2021
Грудень 2021 Березень
2022

Методист

Листопад 2021

Методист, керівники груп

Листопад 2021

Методист, керівники груп

- Провести загальні збори учнів груп ТУ (які мають повну загальну
середню освіту і беруть участь в ЗНО самостійно) з питань
організації та проведення ЗНО- 2022.
- Перевірити наявність паспортів, ID-карт учнів ІІІ курсу та інших
учнів, які виявили бажання брати участь в ЗНО-2022.
- Організувати реєстрацію учнів груп №31,32,33,34 для участі в
ЗНО-2022.
- Підготувати комплекти документів та списки учнів, які братимуть
учнів у ЗНО-2022. Направити їх до ХРЦОЯО.
- Забезпечити інформування учнів, які виявили бажання вступити до
ВНЗ, про проведення пробного зовнішнього незалежного
оцінювання. Ознайомити учнів з правилами та порядком реєстрації
на участь у пробному тестуванні. Надати допомогу в реєстрації
учнів для участі в пробному ЗНО.
- Оформити загальноучилищний стенд «Зовнішнє незалежне
оцінювання-2022».
- Розмістити інформацію щодо організації та проведення ЗНО-2022
на офіційному сайті навчального закладу.
- Оформити тематичні куточки ЗНО у кожному кабінеті
загальноосвітньої підготовки.
- Створити банк даних учнів-випускників, які бажають вступити до
ВНЗ.
- Оформити окремий інформаційний куточок «Пробне ЗНО» з
використанням уніфікованих матеріалів, розміщених на сайтах
ХРЦОЯО та УЦОЯО.
Ознайомитися з структурою ЗНО з української мови, математики,
історії України, інших предметів, програмами ЗНО з предметів,
13. характеристиками сертифікаційних робіт, критеріями оцінювання,
завданнями та відповідями, таблицею переводу балів в оцінку (для
ДПА).
- Використовувати різнорівневі тестові завдання під час проведення
тематичного контролю.

до 01.12.2021

Методист, керівники груп

до 10.11.2021

Керівники груп

Лютий-березень 2022

Методист

Березень 2022

Методист, керівники груп

Листопад-грудень 2021

Методист, керівники груп,
викладачі

до 01.11.2021

Методист

до 01.11.2021

Методист

до 01.12.2021

Викладачі
загальноосвітньої
підготовки

до 15.12.2021

Методист, керівники груп

до 01.12.2021

Методист

Листопад 2021 –
травень 2022

Викладачі
загальноосвтньої
підготовки

Протягом навчального
року

Викладачі
загальноосвтньої
підготовки

- Організувати пробне онлайн-тестування учнів з української мови,
математики, історії України та інших предметів.
- Відпрацювати з учнями навички виконання тестових завдань різної
форми й різного ступеня складності, використавши схвалені МОН
України і вже апробовані на практиці збірники тестових завдань, які
готують учнів до тематичних, контрольних робіт та ЗНО.
- Своєчасно надати інформацію про кількість учнів навчального
закладу, які зареєструвалися для участі у ЗНО-2022 до Департаменту
освіти і науки СОДА, Управління освіти і науки СМР, НМЦ ПТО у
Сумській області.
- Вивчити умови проведення зовнішнього незалежного оцінювання з
загальноосвітніх предметів у 2022 році.
- Провести анкетування учнів ІІІ курсу, груп ТУ з приводу
визначення бажання вступу до закладів вищої освіти.
- Надавати індивідуальну інформаційну допомогу кожному учневі і
його батькам по участі в ЗНО. Психологічно підготувати учнів до
зовнішнього тестування.
- Взяти участь у пробному тестуванні ЗНО.
Дотримуватися Порядку проведення державної підсумкової атестації,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
14.
07.12.2018 № 1369 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
02 січня 2019 р. за № 8/32979;
Подовжити роботу по створенню комплексно методичного
15.
забезпечення предметів:
- Придбати ліцензійне програмне забезпечення предметів
.
загальноосвітньої підготовки.
- Подовжити створення КМЗ з предметів.
- Спланувати роботу по виготовленню учнями за допомогою
викладачів наочних посібників.
- Спланувати створення електронних картотек дидактичних засобів
(презентації, електронні плакати, відео) та програмних засобів
навчання.

Лютий-березень 2022

Викладач інформатики

Протягом навчального
року

Методист, викладачі
загальноосвітньої
підготовки

За відповідними
запитами

Методист

І семестр

Методист, педколектив

Жовтень 2021

Методист, кл.керівники

Протягом навчального
року

Методист, викладачі,
психолог

Відповідно до плану

Методист, викладачі

Вересень і протягом
навчального року

Методист, викладачі

І семестр

Методист

Протягом навчального
року

Методист, викладачі

Постійно

викладачі, голови ЦК

Протягом навчального
року

Викладачі

16.

17.

18.

19.

- Подовжити роботу з апробації електронних засобів навчання,
широко використовувати комп’ютерну техніку кабінетів.
На уроках загальноосвітнього циклу здійснити заходи щодо
реалізації загальноучилищної єдиної методичної проблеми на 20202022 н.р. «Формування професійної компетентності учнів через
впровадження інноваційних методів навчання і виховання» –
удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи.
– використання набутого досвіду на практиці .
– впровадження інноваційної діяльності та формування професійної
компетентності учнів
-створення сприятливих умов для навчання й розвитку обдарованих
дітей
Запровадити факультативні курси.
«Основи християнської етики»;
«Творчість у моїй професії»;
«Готуємось до ЗНО» (математика, українська мова, історія України,
географії, біології)
Посилити професійну спрямованість у викладанні предметів
загальноосвітньої підготовки:
До кожного уроку української мови, англійської мови
підібрати професійно значущий матеріал. Використовувати словники
професійної лексики, підготовлені викладачами училища.
- На уроках фізики та астрономії, хімії, математики навчальний
матеріал пов’язувати з майбутньою професією учнів, пропонувати
для розв’язування задачі професійного змісту, розробити завдання
для кожної групи за професіями.
Організувати роботу з обдарованими і здібними учнями:
- Провести анкетування з метою виявлення нахилів учнів. Створити
банк даних обдарованих учнів, забезпечити облік та роботу з ними.
- Ввести факультативні заняття з предметів загальноосвітнього
циклу з метою їх поглибленого вивчення.
- Організувати проведення додаткових консультацій з обдарованими
і здібними учнями.

Протягом навчального
року

Викладачі

Протягом навчального
року

Викладачі

з 23.09.2021

Методист

Протягом навчального
року

Викладачі української
мови та літератури,
англійської мови

Протягом навчального
року

Викладачі

Вересень 2021

Викладачі, методист

з 24.09.2021

викладачі, методист

Вересень і протягом
навчального року

Методист, викладачі

- Організувати проведення І етапу та взяти участь у ІІ етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.
- Організувати проведення І етапу та взяти участь у ІІ етапі
Міжнародних мовних конкурсах імені П.Яцика та Тараса Шевченка.
- Організувати участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської
творчості.

Листопад 2021 (І етап)
грудень 2021 (ІІ етап)
Листопад 2021 (І етап)
грудень 2021 (ІІ етап)

Методист, викладачі
Методист, викладачі

Грудень 2021

Методист, викладачі

Листопад 2021
Лютий 2022
Лютий 2021
Березень 2022

Методист, викладачі

Протягом навчального
року

Викладачі

Вересень 2021 і
протягом навчального
року

Методист, викладачі

Вересень 2021 і
протягом навчального
року

Методист, викладачі

Постійно

Методист, голови ЦК,
викладач

22. Провести декаду загальноосвітніх дисциплін

Вересень
лютий 2022
березень 2022

Методист, голови ЦК

З метою виявлення базового рівня загальноосвітньої підготовки учнів
23. провести перевірні контрольні роботи з загальноосвітніх предметів
за курс 9-річної школи. Спроектувати корекційну роботу з дітьми,

Вересень 2021

Методист, голови ЦК,
викладачі

- Організувати участь у конкурсах з навчальних предметів:
Бобер; Соняшник; Кенгуру; Лелека; Левеня
20.

Спрямувати освітній процес в училищі на реалізацію Закону «Про
мови в Україні»:
-Посилити виховний аспект уроків української мови та літератури.

- Підвищити рівень навчальних досягнень учнів з української мови
за рахунок поділу групи на підгрупи, проведення факультативів з
поглибленого вивчення предмета, впровадження в освітній процес
інноваційних форм і методів навчання.
- Вивчити і впровадити в навчальний процес рекомендації щодо
вимог до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх
навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови й
літератури та зарубіжної літератури, методичні рекомендації щодо
оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень.
Додержуватися в училищі єдиного мовного і орфографічного
режиму.
Подовжити роботу по впровадженню інноваційних педагогічних
21.
технологій, в тому числі ІКТ. Посилити виховну функцію уроку.

24.
25.

26.

27.

28.

спрямовану на ліквідацію переважних причин невисокої успішності
учнів.
Організувати підготовку учнів до державної підсумкової атестації.
Організувати повторення навчального матеріалу з української мови,
історії України, математики, фізика та анатомія,
Вивчити стан викладання предметів загальноосвітньої підготовки:
- українська мова та література
- англійська мова
- фізика та астрономія
- технологія
- всесвітня історія
Перевірити виконання рекомендацій, отриманих викладачами в ході
перевірки стану викладання предметів:
- історія України
- Хімія
- Біологія
З метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів провести
адміністративні перевірні контрольні роботи з предметів
загальноосвітнього циклу.

29. Здійснити моніторинг рівня навчальних досягнень та здобутків учнів.
Забезпечити вільний доступ учнів до необхідної їм у навчанні
інформаційної бази мережі Інтернет.
Створити каталог прикладних програмних засобів навчання.
31.
Організувати вільний доступ педагогів до його використання.
Взяти участь в заходах, спланованих Департаментом освіти і науки
Сумської обласної державної адміністрації, Управлінням освіти і
32.
науки Сумської міської ради, Навчально-методичним центром ПТО
у Сумській області.
30.

Березень-травень 2022

Методист, викладачі

ІІ семестр

Викладачі

Листопад 2021
Лютий 2022
Березень 2022
Квітень 2022
Травень 2022

Методист, члени робочої
групи

Грудень 2021
Січень 2022
Травень 2022

Методист, члени робочої
групи

Грудень 2021, травеньчервень 2022

Методист, викладачі

Січень 2022, червень
2022
Протягом навчального
року

Методист, викладачі
Зав.кабінетами, викладачі

до 01.10.2021

Методист, гоова творчої
групи

Протягом навчального
року

Методист, педколектив

РОЗДІЛ ІV
ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
№

Найменування заходів

1

Розробити навчально-плануючу документацію згідно
стандартів професійної (професійно-технічної) освіти.

2.

Скласти перелік навчально-виробничих робіт на І та
ІІ семестри згідно стандартів професійної (професійнотехнічної) освіти.

3.

Скласти плани навчально-виробничого навчання груп

4.
5.
6.

7.

Скласти план навчально-виробничої діяльності
(поквартально)
Скласти розрахунки виробничої діяльності на І та ІІ
семестри
Скласти та затвердити паспорти, плани роботи та плани
розвитку майстерень, лабораторій,
кабінетів
Укласти договори з підприємствами на проходження
виробничої практики учнями училища. Погодити з
керівниками підприємств програму виробничої практики
та подати списки учнів,які будуть проходити практику на
базі підприємств

8.

Співпраця з місцевими органами влади щодо благоустрою
міста

9.

Скласти графіки проведення пробних кваліфікаційних
робіт

Строк виконання

Відповідальний

До 01.09.2020

Заступник директора з навчальновиробничої роботи Головко Г.О.,
методист Печена І.П., старший
майстер Тищенко І.Ф., майстри в/н,
викладачі спец.
дисциплін

Вересень
Щомісячно
15.10.2020

Старший майстер Тищенко І.Ф.,
майстри в/н
Старший майстер Тищенко І.Ф.,
майстри в/н
Старший майстер Тищенко І.Ф.,
майстри в/н

До 01.01.2021

Старший майстер Тищенко І.Ф.

До 31.08.2020

Завідуючі майстернями,
кабінетами, лабораторіями

За 2 тижні до
початку практики

Заступник директора з навчальновиробничої роботи Головко Г.О.,
старший майстер Тищенко І.Ф.,
майстри в/н

Заступник директора з навчальновиробничої роботи Головко Г.О.,
старший майстер Тищенко І.Ф.
Заступник директора з навчальноЗгідно графіка ДКА виробничої роботи Головко Г.О.,
старший майстер Тищенко І.Ф.
Постійно

Відмітка про
виконання

№

Найменування заходів

Строк виконання

10

Підготувати переліки пробних кваліфікаційних робіт

за місяць до ДКА

11

Створення банку навчально-методичної літератури з
професій будівельного профілю та сфери послуг

Постійно

12

Скласти план навчально-виробничого процесу, графік
поетапної атестації згідно робочих навчальних планів

До 01.10.2020

13

Скласти графіки контролю учнів на практиці

Згідно графіка

14

Провести збори учнів перед проходженням виробничої
практики

Згідно графіка

15

16

17

18
19
20

Скласти графік стажування та підвищення кваліфікації
на виробництві для майстрів в/н, викладачів
спецдисциплін, які будуть підвищувати кваліфікацію
Організувати виготовлення продукції народного вжитку
для виставок будівельного профілю, сувенірнодекоративного напрямку, ярмарку-продаж
Забезпечити уроки виробничого навчання технічною
документацією, кресленнями, інструкційнотехнологічними картами
Оснастити сучасними інструментами, матеріалами і
обладнаннями майстерні згідно ДС П (ПТ)О, стандартів
професійної (професійно-технічної) освіти
На уроках виробничого навчання впроваджувати
інноваційні технології навчання, виробництва
Підвищувати ефективність уроків виробничого навчання,
урізноманітнюючи форми і методи їх проведення,

Впродовж року
Згідно
плану

Відповідальний
Старший майстер Тищенко І.Ф.,
майстри в/н
Заступник директора з навчальновиробничої роботи Головко Г.О.,
голови ЦК Сапун В.О.,
Негрєй В.О.
бібліотекар Костяна К.М.
Заступник директора з навчальновиробничої роботи Головко Г.О.,
старший майстер Тищенко І.Ф.
Старший майстер Тищенко І.Ф.,
майстри в/н
Заступник директора з навчальновиробничої роботи Головко Г.О.,
майстри в/н
Старший майстер Тищенко І.Ф
Заступник директора з навчальновиробничої роботи Головко Г.О.,
старший майстер Тищенко І.Ф.

Впродовж вересня

Майстри в/н

Згідно плану
розвитку
майстерень

Зав.майстернями

Впродовж року

Майстри в/н

Впродовж року

Майстри в/н

Відмітка про
виконання

№

21

22

Найменування заходів
звертаючи особливу увагу на відпрацювання практичних
навичок
Провести системну роботу по підвищенню якості
індивідуальних методичних розробок майстрів
виробничого навчання по створенню посібників з
предметів
Проводити систематичну роботу по вдосконаленню
матеріально-технічної бази училища

Строк виконання

Відповідальний

Впродовж
навчального року

Голови ЦК, старший майстер
Тищенко І.Ф., майстри в/н

Впродовж
навчального року

Зав.майстернями

23

Забезпечити виконання бізнес-планів з кожної професії

Впродовж року

24

Впроваджувати в освітній процес нові форми навчання,
передовий педагогічний досвід і сучасні технології
виробництва

Впродовж року

25

Оформлення та видача учням, що випускаються
направлень на роботу; оформлення карток випускників

Згідно графіку

26

Комплектування груп 1 курсу

Вересеньжовтень

27

Організація творчої, пошукової, експериментальної роботи
та технічної творчості в училищі

Постійно

28

Підготовка статистичної звітності

29

Вивчення спільно з Глухівським міськрайцентром
зайнятості потреби у підготовці незайнятого населення та

Що
квартально
Листопад

Старший майстер Тищенко І.Ф.,
майстри в/н
Методист Печена І.П., старший
майстер Тищенко І.Ф., викладачі,
майстри в/н
Заступник директора з навчальновиробничої роботи Головко Г.О.,
лаборант Клюєва С.Л.,
майстри в/н
Заступник директора з навчальновиробничої роботи Головко Г.О.,
заступник директора з навчальновиховної роботи Скоченко Т.І.,
майстри в/н
Заступник директора з навчальновиробничої роботи Головко Г.О.,
старший майстер Тищенко І.Ф.
Заступник директора з навчальновиробничої роботи Головко Г.О.,
заступник директора з навчальновиховної роботи Скоченко Т.І.,
лаборант Клюєва С.Л.
Заступник директора з навчальновиробничої роботи Головко Г.О.

Відмітка про
виконання

№

30

Найменування заходів
врахувати запити ринку праці при плануванні
регіонального замовлення на 2021-2022 н.р.
Коригування змісту навчальних планів та програм,
складання освітніх програм відповідно до вимог сучасного
ринку праці спільно з представниками підприємствзамовниками кадрів

Строк виконання

Відповідальний

Березень - квітень

Заступник директора з навчальновиробничої роботи Головко Г.О.,
старший майстер Тищенко І.Ф.

31

Розробка та затвердження робочих навчальних планів на
2022-2023 н.р.

Квітень - травень

32

Продовжити роботу навчально-практичного центру
деревообробного профілю

Згідно окремого
плану

33

Підвести підсумки роботи над творчим проектом в рамках
роботи НМЦ деревообробного профілю «Безвідходні та
маловідходні технології деревообробного виробництва»

Постійно

34

Організація роботи щодо формування та видачі документів
про здобуту професійну (професійно-технічну) освіту
здобувачам освіти

Згідно графіку
освітнього процесу

35

Організувати роботу щодо формування та видачі
учнівських квитків учням І – го курсу

Жовтень-листопад
2021

36

Організувати роботу щодоконкурсного відбору та
формування груп на ІІІ ступінь навчання за професією
«Кухар»

Грудень 2021

Заступник директора з навчальновиробничої роботи Головко Г.О.,
методист Печена І.П.
Заступник директора з навчальновиробничої роботи Головко Г.О.,
старший майстер Тищенко І.Ф.
голова ЦК Негрєй В.О.,
майстри в/н деревообробного
профілю
Заступник директора з навчальновиробничої роботи Головко Г.О.,
старший майстер Тищенко І.Ф.
голова ЦК Негрєй В.О.,
майстри в/н деревообробного
профілю
Заступник директора з навчальновиробничої роботи Головко Г.О.,
оператор ЄДЕБО, секретар
приймальної комісії
Заступник директора з навчальновиробничої роботи Головко Г.О.,
оператор ЄДЕБО, секретар
приймальної комісії
Заступник директора з навчальновиробничої роботи Головко Г.О.,
оператор ЄДЕБО, секретар

Відмітка про
виконання

№

37

38

39

40

Найменування заходів

Розробити та затвердити Правила прийому на 2022 рік та
Критерії конкурсного відбору осіб на ІІІ ступінь навчання
на 2021-2022 рік
Оновити базу даних підприємств, установ, організацій, що
є соціальними партнерами училища, основними
роботодавцями
Укладання договорів на підготовку робітничих кадрів у
2022 році та планування регіонального замовлення на 2022
рік
Організувати роботу деревообробного навчальнопрактичного центру з упровадження інноваційних
технологій на 2021-2022 н.р.

Строк виконання

Листопад 2021

Жовтень 2021
Вересень-жовтень
2021
Вересень 2021

Відповідальний
приймальної комісії, майстри в/н
груп
Заступник директора з навчальновиробничої роботи Головко Г.О.,
заступник директора з навчальновиховної роботи
Директор, заступник директора з
навчально-виробничої роботи
Головко Г.О
Директор, заступник директора з
навчально-виробничої роботи
Головко Г.О
Директор, заступник директора з
навчально-виробничої роботи
Головко Г.О., старший майстер

Відмітка про
виконання

РОЗДІЛ V
ВИХОВНА РОБОТА
№
п/п

Назва заходу

2)
3)

Сформувати склад Ради профілактики правопорушень та
склад наркологічного посту
Організувати роботу гуртків, секцій, клубів тощо, залучити
учнів до участі в них
Провести вибори до органів учнівського самоврядування

вересень
вересень
жовтень

4)

Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких та
виховних годин

5)

Організація і проведення профорієнтаційної роботи

6)

7)
8)
9)

Відповідальні

Організаційна робота

1.
1)

Термін виконання

Провести загальноучилищні батьківські збори.
Бесіда з батьками «Правова відповідальність батьків за
виховання дітей», «Протидія боулінгу в освітньому
середовищі».
Вивчення житлово-побутових умов проживання учнів та їх
сімейного стану
Проведення анкетування серед учнів з метою визначення
напрямків роботи по вихованню учнів
Організувати та провести урочисту лінійку, присвячену Дня
знань і початку нового навчального року.

Протягом року
з листопада по
серпень
за окремим планом
Жовтень, січень,
квітень

вересень

Заступник директора з НВР
Заступник директора з НВР,
керівники гуртків
голова учнівського
самоврядування
Заступник директора з НВР
майстри в/н
класні керівники
Заступник директора з НВР
Заступник директора з НВР
Заступник директора з НВихР,
заступник директора з НВР,
методист, практичний
психолог, соціальний педагог,
майстри,кл.керівники.
майстри в/н
класні керівники

жовтень

Класні керівники, майстри в/н

01.09.2021

директор, заступник директора
з НВР

Відмітка
про
виконання

10)

Провести поселення в учнівський гуртожиток учнів.

11)
12)

Організувати контроль за організацією харчування учнів
закладу освіти бракеражною комісією.
Провести загальні батьківські збори.

13)

Організувати проведення загальноучилищних лінійок.

14)

21)

Організувати проведення виборів до органів учнівського
самоврядування.
Підготувати наказ про призначення класних керівників в
групах.
Організувати оздоровлення учнів-сиріт, учнів позбавлених
батьківського піклування, учнів з малозабезпечених родин,
учнів з інвалідністю.
Провести в групах збори по формуванню учнівського активу і
самоврядування.
Провести інструктивно-методичну нараду з питань
планування позаурочної роботи в групах.
Скласти плани позаурочної виховної роботи в училищі на
перший та другий семестри.
Здіснити контроль за проведенням виховних годин класними
керівниками.
Організувати проведення засідань Ради профілактики.

22)

Організувати екскурсії у музеї міста

23)

Здіснити контроль за проведенням виховних годин класними
керівниками.
Здіснити контроль за веденням журналів керівниками
гурткової роботи та класними керівниками.
Організувати та провести:
- випускні вечори;
- виховні години (по напрямкам);

15)
16)

17)
18)
19)
20)

24)
25)

щодня

заступник директора з НВР,
комендант
директор, заступник директора
з НВР
заступник директора з НВР,
голова батьківського комітету
адміністрація училища

вересень 2021

заступник директора з НВР

до 01.09.2021

заступник директора з НВР,

З 07.09.2021 по
28.09.2021

заступник директора з НВР,
соціальний педагог, медичний
працівник
заступник директора з НВР,
керівники груп
заступник директора з НВР,
керівники груп
заступник директора з НВР

31.08.2021
щодня
Жовтень 2021

до 01.10.2021
до 10.09.2021
до30.09.2021
протягом навчального
року
ІV тиждень кожного
місяця
протягом навчального
року
протягом навчального
року
протягом навчального
року
За окремим графіком

заступник директора з НВР
заступник директора з НВР
заступник директора з НВР,
керівники груп
заступник директора з НВР
заступник директора з НВР
майстри в/н,
класні керівники,

26)

- вечори відпочинку;
- екскурсії;
- спортивні змагання
дискотеки
Організація і проведення святкових лінійок:
- День знань, початок навчального року;
- День працівників освіти;
- День захисників та захисниць України
- День збройних сил України
- День Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
- День матері
- День вишиванок

керівники гуртків, керівник
фізичного виховання
Заступник директора з НВР
1 вересня
жовтень
жовтень

Заступник директора з НВР
Керівники гуртків, класні
керівники, майстри В/н

травень
травень

27)

28)

Організувати і провести :
- огляди самодіяльності;
- творчі зустрічі;
- тематичні конференції;
- свята;
- міські конкурси;
- санітарні дні;
екологічні акції «Довкілля» (зелені скарби, дерево життя,
блакитні плеса)
Визначити учнів, які потребують захисту із числа:
- сиріт;
- позбавлених батьківського піклування
- категорію учнів, які перебувають під опікою;
- малозабезпечені сім’ї;
- напівсиріт;
- багатодітних;
- потерпілих від ЧАЕС
- батьки яких є учасниками АТО

березень-травень
за планом
за планом
щопонеділка

Заступник директора з
НВР,викладачі
майстри в/н
класні керівники, керівники
гуртків

березень-квітень

вересень-жовтень

Класні керівники,
майстри в/н
Заступник директора з НВР

29)
2.
1)

Загальноучилищні заходи
Організувати та провести спортивне свято «День здоров’я».
09.09.2021

2)

Провести святковий концерт до Дня працівників освіти.

01.10.2021

3)

Провести святковий концерт до Дня захисників та захисниць
України.

13.10.2021

4)

Провести спортивне свято «Козацька наснага»

13.10.2021

5)
6)

Організувати випуск газет, конкурси малюнків, плакатів,
рефератів до знаменних дат та інших заходів.
Провести конкурс «Міс Осінь»

7)

Провести конкурс на кращу поробку із осіннього матеріалу

28.10.2021

8)

Провести конкурс «Нумо першокурсник».

11.11.2021,
18.11.2021

9)

Провести «Тиждень толерантності» у закладі освіти.

10) Провести лінійку до Дня памяті жертв голодомору та
політичних репресій. Провести акцію «Засвіти свічку»

протягом року
28.10.2021

ІІ тиждень листопада
2021
28.11.2021

заступник директора з НВР,
керівник фізичного виховання,
керівники груп
заступник директора з НВР,
керівник гуртка художньої
самодіяльності
заступник директора з НВР,
керівник гуртка художньої
самодіяльності
заступник директора з НВР,
керівник фізичного виховання,
керівники груп
заступник директора з НВР,
керівники груп
заступник директора з НВР,
керівники груп
керівник гуртка художньої
самодіяльності
заступник директора з НВР,
керівники груп
керівник гуртка художньої
самодіяльності
заступник директора з НВР,
керівник гуртка художньої
самодіяльності
соціальний педагог, керівники
груп, лідери учнівського
самоврядування
Заступник директора з НВР,
соціальний педагог, керівники

11) Провести конкурс-змагання до Дня Збройних Сил України.

06.12.2021

12) Провести святковий концерт до дня Святого Миколая

20.12.2021

13) Провести Новорічний святковий концерт.

23.12.2021

14) Провести бесіди «Різдво в Україні», «Новий рік».

20.12.2021

15) Провести Лекцію для соціально-незахищених категорій дітей
«Я маю право на…».
16) Провести заходи до Дня Соборності України.

жовтень 2021
січень 2021

17) Святковий захід до Дня Святого Влентина

Лютий 2021

18) Провести захід до Дня Небесної Сотні

Лютий 2021

19) Провести святковий концерт до Міжнародного жіночого дня.

до 08.03.2021

20) Провести конкурс нумо дівчата

До 08.03.2021

21) Провести акцію «Добрий ранок, ветеране!».

до 09.05.2021

22) Провести заходи до Дня Європи.

травень 2021

груп, лідери учнівського
самоврядування
заступник директора з НВР,
керівник Центру військовопвтріотичного виховання
заступник директора з НВР,
керівники груп
керівник гуртка художньої
самодіяльності
керівник гуртка художньої
самодіяльності
класні керівники
заступник директора з НВР
соціальний педагог
заступник директора з ВР,
керівники груп
керівник гуртка художньої
самодіяльності
керівник гуртка художньої
самодіяльності
керівник гуртка художньої
самодіяльності
заступник директора з НВР,
керівник фізичного виховання,
керівники груп
керівник гуртка художньої
самодіяльності
бібліотекар, лідери учнівського
самоврядування
заступник директора з НВР,
керівники груп

23) Провести урочисту святкову лінійку з нагоди випуску.
Випускний вечір.

2)

Національно-патріотичне виховання
Провести круглі столи та ознайомити учнів з історією української
національної символіки (герб, прапор, музика та літературний тест
гімну України)
Організувати і провести Тижні права

3)

Проведення виховних годин в групах

4)

“Краще запалити свічку, ніж ганьбити пітьму” (історія боротьби за
незалежність)
“День захисника України»

3.
1)

5)

червень 2021

жовтень
жовтень
грудень
квітень
за окремим
графіком
вересень

7)
8)
9)
10)
11)
12)

День українського козацтва
Спортивна гра “Козацька наснага”
День визволення України від фашистських загарбників
100 років з дня проголошення УНР
День памяті жертв голодоморів
День Збройних сил України
День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС
День Соборності України

Класні керівники

Викладач правознавства,
класні керівники, юрист
класні керівники
класні керівники

жовтень
Листопад
листопад
грудень

класні керівники
керівник Центру ВПВ
керівник фізичного
виховання
класні керівники
керівник фізичного
виховання
класні керівники
класні керівники
класні керівники
класні керівники

грудень

класні керівники

січень

класні керівники

жовтень
6)

керівник гуртка художньої
самодіяльності, учнівське
самоврядування
заступник директора з ВР,
керівник гуртка художньої
самодіяльності, керівники

жовтень

13)
14)
15)
16)
17)
4
1)

2)
3)
4)

День пам’яті Героїв Крут
День Героїв Небесної Сотні
День перемоги
“День матері”
День Конституції України

січень
лютий
травень
травень
червень
Морально-правове виховання
Організувати і забезпечити проведення заходів по опануванню
учнями основ Конституції України, інших правових актів, які
згідно плану
визначають громадянські права і обов’язки, загальнолюдські
норми моралі
Виявлення учнів з асоціальною поведінкою, провести бесіди щодо
жовтень
протидії торгівлі людьми
Організувати і провести вивчення “Єдиних педагогічних вимог до
вересень
учнів училища”
Створити банк інформаційних даних про підлітків, що належать до
групи ризику
жовтень

5)

Провести захід «Ти і поліція»

6)

Організувати і провести конференцію “День прав людини”

7)
8)
9)

Організувати і провести олімпіаду правових знань
Організувати і забезпечити роботу лекторію правових знань (за
окремим планом)
Круглий стіл “Профілактика наркоманії, куріння”

10)

Забезпечити співпрацю з соціальною службою міста та району

11)

Організація циклу лекцій правової тематики (спільно з
кримінальною міліцією):
Підліток і закон; адміністративний поступок і відповідальність
неповнолітніх за них

12)

класні керівники
класні керівники
класні керівники
класні керівники
кл. керівники
Заступник директора з НВР,
викладач правознавства,
класні керівники.

лютий

Соціальний педагог,
практичний психолог
кл. керівники,
майстри в\н
Заступник директора з НВР,
соціальний педагог,
практичний психолог
Заступник директора з НВР,
соціальний педагог
Заступник директора з НВР,
Викладач правознавства
Викладач правознавства

раз на місяць

Викладач правознавства

листопад-грудень

кл. керівники, Заступник
директора з НВР

вересень
грудень

Протягом року,
згідно плану роботи
Протягом року,
згідно плану роботи
листопад

Заступник директора з НВР
Заступник директора з НВР
Представники ювенальної
превенції відділу поліції

13)

Захист неповнолітніх згідно трудового законодавства

14)

Наркотики і злочинність, кримінально відповідальність
неповнолітніх за них
Бесіда “Законодавство про охорону навколишнього середовища»
Налагодити співпрацю з молодіжними організаціями, соціальними
службами

15)
16)
17)
5
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

травень

Представники ювенальної
превенції відділу поліції
Представники ювенальної
превенції відділу поліції
Викладач правознавства.

протягом року

Заступник директора з НВР

лютий
квітень

Жовтень
листопад
Військово-патріотичне виховання
Скласти графік роботи стрілецького та лазерного тирів, кабінету
До 10.09.
«Захист Вітчизни», смуги перешкод
Провести відкритий виховний захід до Дня захисників та
14.10.
захисниць України
Провести місячник військово-патріотичної роботи, присвячений
15.11. -15.12.
річниці Збройних Сил України (за окремим планом)
Провести екскурсію учнів ІІ – ІІІ курсів до військомату.
01.02- 15.02.
Рейд «Урок»

Провести екскурсію учнів ІІ – ІІІ курсів до військової частини.
Провести внутрішньо училищні змангання з будови АКМ,
призначення основних частин і механізмів.
Організувати роботу з підготовки документів для проведення
приписки юнаків – учнів училища до призовних дільниць
Провести першість учнів 9-11 класів міста Глухова, Березівської
ОТГ, Шалигінської ОТГ, Глухівського, Кролевецького,
Путивльський районів зі стрільби з пневматичної гвинтівки
Провести змагання зі стрільби в лазерному тирі
Організувати роботу з підготовки документів для проведення приписки
юнаків – учнів училища до призовних дільниць
Провести першість учнів 9-11 класів міста Глухова, Березівської ОТГ,
Шалигінської ОТГ, Глухівського, Кролевецького, Путивльський районів
зі стрільби з пневматичної гвинтівки

квітень
06.12.
За окремим
графіком
згідно з графіком

14.02.2021
Протягом місяця
За окремим
графіком

Адміністрація
Заступник директора з НВР,
викладач «Захисту Вітчизни»
Заступник директора з НВР,
викладач «Захисту Вітчизни»
Заступник директора з НВР,
викладач «Захисту Вітчизни»
Заступник директора з НВР,
викладач «Захисту Вітчизни»
Заступник директора з НВР,
викладач «Захисту Вітчизни»
Заступник директора з НВР,
викладач «Захисту Вітчизни»
Заступник директора з НВР,
викладач «Захисту Вітчизни»
Заступник директора з НВР,
викладач «Захисту Вітчизни»
Заступник директора з НВР,
викладач «Захисту Вітчизни»
Заступник директора з НВР,
викладач «Захисту Вітчизни»
Заступник директора з НВР,
викладач «Захисту Вітчизни»

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
6
1)

Провести змагання зі стрільби в лазерному тирі
Провести зустріч з воїнами – афганцями жителями м. Глухова
Підготувати і провести військово – спортивне свято із залученням команд
шкіл м. Глухова
Провести змагання з гирьового спорту.
Підготувати і провести військово – спортивне свято із залученням команд
Березівської ОТГ, Шалигінської ОТГ, Глухівського, Кролевецького,
Путивльський районів
Провести воєнізований квест.

За окремим
графіком
До 15.02.
За окремим
графіком
За окремим
графіком
За окремим
графіком

За окремим
графіком
Провести тиждень цивільного захисту (за окремим планом)
За окремим
графіком
Провести змагання з подолання смуги перешкод
За окремим
графіком
Провести змагання з лазертагу
За окремим
графіком
Провести 3 – денні військово-польові збори юнаків ІІ-ІІІ курсів
За окремим
графіком
Провести 3 – денні військово-польові збори для учнів 11 – х класів
Протягом місяця
шкіл Березівської ОТГ, Шалигінської ОТГ, Глухівського району
Провести відкритий виховний захід присвячений Дню Перемоги
06.05.2022
(Дню примирення) за участі ветеранів війни та праці
Превентивне виховання
Провести тижні права.
Провести тижні протидії булінгу.

протягом року

2)
Уточнити списки учнів, схильних до правопорушень І, ІІ, ІІІ, IV,
курсів навчання, а також списки учнів з неблагополучних сімей і
спланувати роботу з ними

Протягом року

Заступник директора з НВР,
викладач «Захисту Вітчизни»
Заступник директора з НВР,
викладач «Захисту Вітчизни»
Заступник директора з НВР,
викладач «Захисту Вітчизни»
Заступник директора з НВР,
викладач «Захисту Вітчизни»
Заступник директора з НВР,
викладач «Захисту Вітчизни»
Заступник директора з НВР,
викладач «Захисту Вітчизни»
Заступник директора з НВР,
викладач «Захисту Вітчизни»
Заступник директора з НВР,
викладач «Захисту Вітчизни»
Заступник директора з НВР,
викладач «Захисту Вітчизни»
Заступник директора з НВР,
викладач «Захисту Вітчизни»
Заступник директора з НВР,
викладач «Захисту Вітчизни»
Заступник директора з НВР,
викладач «Захисту Вітчизни»
Класні керівники, майстри,
практичний психолог,
Соціальний педагог,
адміністрація
Класні керівники, майстри,
практичний психолог,
соціальний педагог,
адміністрація

3)
4)
5)

6)

Уточнити списки учнів, які стоять на обліку у поліції
Налагодити зв’язок з поліцією та скласти графік лекцій-бесід щодо
профілактики правопорушень і злочинів
Скласти план роботи ради профілактики,
налагодити її роботу
Тримати під постійним контролем позаурочну зайнятість всіх
учнів в спортивних секціях, різноманітних гуртках

вересень
Вересень
жовтень

Заступник директора з НВР

Вересень

Заступник директора з НВР

Протягом року

7)

Забезпечити роботу по пропаганді здорового способу життя,
протидії наркоманії, паління, СНІДУ (окремий план)

8)

Провести виховні години по темам: «Кримінальний закон про
відповідальність неповнолітніх», «Медико-санітарне
обслуговування», «Шкідливість наркоманії в юнацькому віці»

9)

Провести змагання „Надання першої медичної допомоги”

10)

Провести аналіз організації харчування учнів
листопад
Провести виховні години, бесіди, лекції, диспути:
Вільний час та його розумневикористання
Закон і я
Тверезість норма життя
Психологічні причини вживання
неповнолітніми алкоголю та наркотиків
Протягом року
Конституція України,права і
обов’язки громадянина
П’яний підліток – людина без майбутнього
Наркоманія – шлях до злочинів і зазублення здоров’я
Державні символи України
Я і суспільство
Чи знаю я Конституцію України?
Екологічне виховання
Організувати заходи «День довкілля», з утримання закріпленої за
жовтень
училищем території у належному екологічному стані
травень

11)

7
1)

квітень
листопад
квітень

Заступник директора з НВР

Класні керівники, майстри,
практичний психолог,
соціальний педагог,
адміністрація
Медичний працівник,
Соціальний педагог, Класні
керівники
Медичний працівник,
Соціальний педагог
Медичний працівник,
Соціальний педагог
Заступник директора з НВР

Класні керівники

майстри, класні керівники

2)
3)
4)
5)
8
1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

квітень
Брати участь у місячнику благоустрою
квітень
класні керівники, майстри
Провести екологічну гру “Вода – джерело життя на Землі”
листопад
класні керівники, майстри
Провести гру-конкурс “Тварини міста”
березень
класні керівники, майстри
Організувати екологічні екскурсії в парки м. Глухова
жовтень,
класні керівники, майстри
травень
Формування здорового способу життя
Провести роботу по залученню учнів у
Вересень
Керівник фізвиховання
спортивні секції
жовтень
класні керівники, майстри в/н
Провести медогляд учнів першого курсу
Вересень
Медична сестра
жовтень
Організувати туристичні походи учнів
Керівник фізвиховання
Протягом року
класні керівники, майстри в/н
Організувати роботу спец груп для учнів
Керівник фізичного
що звільнені від уроків фізкультури за
Вересень жовтень
виховання
станом здоров’я
Провести спартакіади:
- Спортивне свято
Керівник фізвиховання
- «Козацькі забави»
Протягом року
класні керівники, майстри в/н
- Нумо хлопці
- Нумо дівчата
Взяти активну участь в міських,
Керівник фізичного
районних і обласних змаганнях з усіх
Протягом року
виховання
видів спорту
Провести виховні години, бесіди, лекції, диспути:
вересень
жовтень
 Чи правильно ми харчуємось?
листопад
 Бережи здоров’я змолоду
грудень
 Умій трудитись та відпочивати
лютий
Керівник фізвиховання
 Надання першої допомоги при нещасних випадках
березень
класні керівники, майстри в/н
 Що таке режим дня
квітень
 П’яний підліток – людина без майбутнього
травень
 Паління – шкідлива звичка
червень
 СНІД – чума ХХ століття
червень

 Венеричні хвороби і як їх не допустити
 Наркоман – це хворий чи злочинець?
Художньо-естетичне виховання

9
1)

Виявити в учнів першого курсу художні
здібності і залучити їх до гуртків
художньої самодіяльності

2)

Свято першого дзвоника
Перший урок «Україна починається з тебе»
Покладання квітів до меморіалу загиблим

3)

Тиждень фізкультури (за окремим планом)

4)

Єдиний урок до Міжнародного дню миру «Збережемо мир на
Землі»

5)

Акція «Подаруй книгу» до Всеукраїнського дня бібліотек

6)

Виставка вітальних газет до Дня учителя

7)

Святковий концерт «Портрет вчителя»

8)

Акція до Дня учителя «Ми вас пам’ятаємо, шановні ветерани»
(привітання ветеранів педагогічної праці)

9)

Тематична лінійка до річниці визволення України від німецькофашистських загарбників

10)

Вітальна програма «14 жовтня – День захисників та захисниць
України»

11)

Вечір відпочинку «Осінній бал»

Вересень
жовтень

Керівники гуртків художньої
самодіяльності

Вересень

Вересень

Адміністрація, класні
керівники, майстри в/н
Керівники гуртків художньої
самодіяльності
Керівник фізвиховання
класні керівники, майстри в/н
класні керівники, майстри в/н

Вересень

бібліотекар

Жовтень

класні керівники, майстри в/н

Жовтень
жовтень

Керівники гуртків художньої
самодіяльності
Заступник директора з НВР

жовтень

Заступник директора з НВР

жовтень

Керівник фізвиховання
Керівники гуртків художньої
самодіяльності
Керівники гуртків художньої
самодіяльності,класні
керівники майстри в/н

Вересень

жовтень

12)

Виставка поробок з природничого матеріалу «Я чарівник»

13)

Єдина виховна година до Дня Толерантності

14)

Свято «Нумо першокурсник»(І етап)

15)

Єдина урок-диспут «Захист дитини від усіх форм фізичного та
психологічного насильства, жорстокого, брутального поводження,
посягання на її гідність» (Всесвітній День дитини)

16)

Єдина виховна година до Дня Гідності та свободи.

жовтень
Листопад
листопад
листопад
листопад
листопад

17)

Свято «Нумо першокурсник»(ІІ етап)

18)

Бесіда «Найбільше багатство – здоров’я» до Міжнародного дня
порозуміння з ВІЛ – інфікованими.

19)

Спортивна гра «Козацька наснага» до Дня Збройних сил України

20)

Єдина класна година «Що таке Конституція. Основні права
людини» до Дня прав людини»

21)

Новорічні свята (за окремим планом)

22)

Конкурс вітальних листівок до Нового року
Загально училищна лінійка «Єдність і братерство народу України»
до Дня Соборності України

23)
24)
25)
26)

Святкова програма до Дня студента
Вечір відпочинку для учнів «День Святого Валентина»
Святкова програма до 8 березня

грудень
грудень
грудень
грудень
Грудень
Січень
Січень
Лютий
Березень

класні керівники майстри в/н
Соціальний
педагог,практичний психолог
Керівники гуртків художньої
самодіяльності,класні
керівники майстри в/н
Соціальний
педагог,практичний психолог
Керівники гуртків художньої
самодіяльності,класні
керівники, майстри в/н
Керівники гуртків художньої
самодіяльності,класні
керівники майстри в/н
Соціальний
педагог,практичний психолог
Керівник фізичного
виховання, керівники гуртків
художньої самодіяльності
класні керівники
Керівники гуртків художньої
самодіяльності
Соціальний педагог
Заступник директора з НВР
Керівники гуртків художньої
самодіяльності
Керівники гуртків художньої
самодіяльності
Керівники гуртків художньої
самодіяльності

27)

Конкурс на кращу вітальну листівку до 8 Березня (оформлення,
зміст)

Травень

Мітинги біля пам’ятників загиблим воїнам

Травень

Операція «Ветеран живе поруч»
Відвідування ветеранів на дому, вітання зі святом

Травень

класні керівники майстри в/н

Травень

Керівники гуртків художньої
самодіяльності
класні керівники майстри в/н
Керівники гуртків художньої
самодіяльності
класні керівники майстри в/н
Керівники гуртків художньої
самодіяльності
класні керівники майстри в/н
Керівники гуртків художньої
самодіяльності

29)

Загально училищна лінійка-реквієм «Чорнобиль немає минулого
часу»

32)

Березень

Єдиний урок «Велика Перемога!»

Спортивно –розважальна програма «Нумо, дівчата»

31)

Заступник директора з НВР
Керівник фізвиховання
Керівники гуртків художньої
самодіяльності
Заступник директора з НВР
Керівники гуртків художньої
самодіяльності
Керівники гуртків художньої
самодіяльності
Заступник директора з НВР

28)

30)

Березень

33)

Захід до Дня Вишиванки

34)

Святкова програма до Дня Європи.

Квітень

Травень
Червень
35)

Допомога у організації святкування дня захисту дітей

36)

Випускний вечір

1)

Червень

9. Соціальний захист учнів
Визначити учнів, які потребують захисту із числа:
Вересень-жовтень
сиріт;
позбавлених батьківського піклування;
сиріт під опікою;
позбавлених батьківського піклування під опікою;
малозабезпечені сім’ї;
напівсиріт;
багатодітних;

Адміністрація,
Керівники гуртків,
класні керівники, майстри в/

2)

3)

4)
1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

потерпілих від ЧАЕС,
дітей батьки яких учасників АТО, ООС;
учнів учасників АТО,ООС;
учнів з особливими освітніми потребами;
учнів з внутрішньо переміщених сімей
Систематично проводити заходи з проблем творчої діяльності та
розвитку обдарованих учнів. Виявити обдарованих учнів серед
соціально незахищених. Сприяти їх інтелектуальному росту.
Залучати до занять у гуртках та секціях учнів з особливими
освітніми потребами, учнів з інвалідністю, учнів сиріт, учнів
позбавлених батьківського піклування, учнів із неблагополучних
сімей.
Організувати повноцінне харчування учнів

Протягом року
Протягом року

Протягом року

10. Робота з батьками учнів
Проведення загально-училищних батьківських зборів
раз у квартал
Ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку,
традиціями училища та забезпечення сумісних дій батьків і
жовтень
педагогічного колективу по організації навчання і виховання
учнів. Вибори батьківського комітету
Результат навчання та виховання учнів за перший семестр 2021січень
2022н.р.
Організація, забезпечення проходження виробничої практики та
квітень
підготовка до захисту дипломів
Проведення батьківських зборів в групах по аналізу навчальноЖовтень,
виховної роботи та забезпечення здорового способу життя. Вибори
березень
батьківських комітетів
Організація забезпечення участі батьків в життя училища:
- проведення свят;
- засідання ради профілактики;
за планом
- профорієнтаційних робіт;
- удосконалення матеріальної бази;
пропагандистсько-інформаційній роботі
Проведення лекторіїв для батьків:
Жовтень

Адміністрація,
Керівники гуртків,
класні керівники, майстри в/н
Адміністрація,
Керівники гуртків,
класні керівники, майстри в/н
Заступник директора з НВР,
медична сестра
Заступник директора з НВР
Заступник директора з НВР
кл. керівники
майстри в/н
Заступник директора з НВР
Заступник директора з НВирР
кл. керівники
майстри в/н
Заступник директора з НВР
кл. керівники
майстри в/н
Заступник директора з НВР

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

„Наркоманія — загроза здоров’ю сім’ї і суспільству”
Грудень
„Ваші син та донька — дорослі”
Квітень
„Причини і умови залучення підлітків до вживання речовини, що
одурманюють”
11. Орієнтовна тематика виховних годин
Проведення першого уроку .
01.09.
«Наша мова - це наша культура» (до Міжнародного дня
Вересень
грамотності).
«Міжнародний день миру».
Вересень
«День партизанської слави».
Вересень
Вересень
Ознайомлення учнів з статутом навчального закладу.
Жовтень
«До дня працівників освіти».
День захисників та захисниць України.
Жовтень
«Не скупіться, люди, на добро» (до Міжнародного дня людей
Жовтень
похилого віку).
«Ми козацького роду» (до дня Українського козацтва).
Жовтень
«До дня Української писемності та мови».
Листопад
«До міжнародного Дню толерантності».
Листопад
«До дня жертв голодомору та політичних репресій».
Листопад
«День свободи».
Листопад
«До дня збройних сил України».
Грудень
«До дня прав людини».
Грудень
«Всесвітній день боротьби зі СНІДом».
Грудень
«День святого Миколая».
Грудень
«Традиції українського народу щодо святкування новорічних
Січень
свят».
«До дня соборності України».
Січень
«День пам'яті героїв Крут».
Січень
«День вшанування учасників бойових дій на території інших
Лютий
держав».
«Розвиток Сумщини від дня заснування до сьогодення».
Березень
"Шануймо жінку" (до Міжнародного жіночого дня 8 березня).
Березень
«Вічний, як народ» (до дня народження ТГШевченка).
Березень

Класні керівники
Класні керівники
Класні керівники
Класні керівники
Класні керівники
Класні керівники
Класні керівники
Класні керівники
Класні керівники
Класні керівники
Класні керівники
Класні керівники
Класні керівники
Класні керівники
Класні керівники
Класні керівники
Класні керівники
Класні керівники
Класні керівники
Класні керівники
Класні керівники
Класні керівники
Класні керівники
Класні керівники

25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

«Всесвітній День авіації та космонавтики».
«Проблеми гендерного насильства та насильства в сім'ї».
«Вшанування пам'яті померлих та відзначення учасників ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС».
«Рідна мати моя» (до Дня матері).
«Ваш великий подвиг - ми пам'ятаємо» (до Дня Перемоги).
«Міжнародний День музеїв».
«Міжнародний день захисту дітей».
«Всесвітній день охорони навколишнього середовища».
«День Конституції України».

Квітень
Квітень
Квітень

Класні керівники
Класні керівники
Класні керівники

Травень
Травень
Травень
Червень
Червень
Червень

Класні керівники
Класні керівники
Класні керівники
Класні керівники
Класні керівники
Класні керівники

РОЗДІЛ VІ
ПСИХОЛОГІЧНА РОБОТА
№
з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

Психологічний супровід здобувачів освіти
1
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5
2

Діагностика
Вивчення стану перебігу адаптації першокурсників:
- психологічний аналіз занять з метою вивчення стосунків у
системах «педагог-учень», «учень-учень» для виявлення
впливу цих факторів на успішність перебігу адаптації;
- експертне опитування педагогів, батьків з метою
виявлення труднощів учнів у навчанні та проблем у
поведінці;
- проведення модернізованого варіанту діагностичного
опитувальника К. Роджерса для виявлення рівня
успішності соціально-психологічної адаптації учнів.
Поглиблена індивідуальна діагностика учнів І курсу, що
мають ознаки дезадаптації:
- тест «Малюнок дерева», на виявлення особистісних
особливостей учнів;
- Багатошкальний опитувальник дитячої тривожності
(БОДТ), для оцінки характеристики тривожності.
Вивчення психологічного клімату в учнівському колективі ІІІV курсів.
Провести діагностування серед випускників з метою вивчення
готовності учнів до професійної діяльності, формування
професійної свідомості.
Вивчення рівня тривожності учнів, пов’язаної із ЗНО.
Профілактика

Вересень – жовтень

Практичний психолог

Листопад

Практичний психолог

Листопад

Практичний психолог

Січень
Практичний психолог
Березень

Практичний психолог

Відмітка
про
виконання

2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3

Провести заняття з учнями в адаптаційний період за
програмою «Давайте познайомимось» .
Підготовка до проведення та участь у психологопедагогічному консиліумі «Адаптація першокурсників до
нових умов навчання».
Провести заняття на формування в учнів орієнтації на
здоровий спосіб життя:
 Крок до здоров’я;
 Шкідливі звички;
 Ваш вибір та ін.
Провести заняття за програмою «Небезпечні квести» щодо
усвідомлення підлітками цінності життя, профілактики
суїцидів.
Провести заняття, спрямовані на статеве виховання:
 Взаємовідносини з протилежною статтю;
 Дружба і кохання у нашому житті;
 Що таке ІПСШ?, та ін.
Провести заняття щодо профілактики конфліктності за
програмою «Вирішую конфлікт та будую мир навколо себе»
для учнів ІІ курсу
Провести заняття, спрямовані на створення безпечного
освітнього середовища (профілактика булінгу, кібербулінгу,
насильства, девіантної поведінки).
Проведення занять з учнями ІІІ курсу за профілактичною
програмою «Стрес як ресурс» (автор Грабчак Н. М.) щодо
профілактики стресових станів, розвитку стресостійкості.
Проведення занять щодо формування професійної свідомості
учнів, профілактику торгівлі людьми:
• Моя професія найкраща;
• Обираю навчання;
• Працевлаштування молоді;
• Працевлаштування за кордоном.
Корекція

Вересень

Практичний психолог

Листопад

Практичний психолог

Протягом року

Практичний психолог

Жовтень – Листопад

Практичний психолог

Протягом року

Практичний психолог

Грудень – лютий

Практичний психолог

Протягом року

Практичний психолог

Березень – травень
Практичний психолог
Протягом року
Практичний психолог

3.1
3.2
4
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5
4.6
5
5.1

5.2
5.3

5.4

Проведення корекційних занять по подоланню та
профілактиці дезадаптованості учнів (автор Харівська С.В.)
Проведення занять на зниження рівня тривожності, пов’язаної
із ЗНО та майбутньою професійною діяльністю.
Консультування
Провести групову консультацію для педагогів «Контингент
учнів-першокурсників».
Провести групову консультацію для батьків «Роль батьків в
успішній адаптації першокурсників до навчання в училищі» з
метою забезпечення успішної адаптації дітей до навчального
закладу.
Провести індивідуальні консультації учнів з питань навчання,
самовиховання, саморозвитку, проблем життєвого
самовизначення, особистих питань.
Провести індивідуальне консультування батьків з проблем
виховання дітей, вирішення конфліктних ситуацій, особистих
питань тощо.
Провести індивідуальне консультування педагогів з питань
навчання, виховання учнів, особистих питань.
Провести групове консультування для учнів-випускників
«Техніки пошуку роботи».
Просвіта
Підготувати виступ на засідання циклової комісії класних
керівників «Роль класного керівника в успішній адаптації
першокурсника. Рекомендації».
Підготувати виступ на батьківські збори «Вчимося
довірливого спілкування з дітьми».
Підготовка та участь у групових батьківських зборах, просвіта
батьків з теми суїциду серед підлітків, домашнього
насильства, булінгу, кібербулінгу тощо.
Підготовка та участь у групових батьківських зборах, просвіта
батьків з теми суїциду серед підлітків, домашнього
насильства, булінгу, кібербулінгу тощо.

Листопад – грудень
Березень – квітень

Практичний психолог
Практичний психолог

Жовтень

Практичний психолог

Жовтень

Практичний психолог

За запитом

Практичний психолог

За запитом

Практичний психолог

За запитом

Практичний психолог

Лютий

Практичний психолог

Жовтень

Практичний психолог

Березень

Практичний психолог

За планом проведення

Практичний психолог

За планом проведення
Практичний психолог

5.5
5.6

1
1.1

1.2
1.3
2
2.1

3
3.1
4
4.1

4.2

4.3

5

Підготувати виступ на батьківських зборах «Чи готові наші
Квітень
діти до професійної діяльності?».
Підготувати виступ на педагогічній нараді «Готовність
Квітень
випускників до професійної діяльності»
Психологічний супровід дітей із сімей,
які опинилися у складних життєвих обставинах
Діагностика
Спостереження під час занять з метою вивчення стосунків у
Вересень
системах «педагог-учень», «учень-учень» для виявлення
впливу цих факторів на успішність перебігу адаптації.
Опитування педагогів, батьків з метою виявлення труднощів
Вересень
учнів у навчанні та проблем у поведінці.
Визначення рівня агресивності учнів (методика «Агресивна
Грудень
поведінка» за Є. Ільїним)
Профілактика
Проведення занять за профілактичною програмою «Стрес як
Березень – травень
ресурс» (автор Грабчак Н. М.) щодо профілактики стресових
станів, розвитку стресостійкості.
Корекція
Проведення корекційних занять на зниження рівня агресії
Лютий – березень
«Агресія навколо нас»
Консультування
Провести індивідуальні консультації учнів з питань навчання,
За запитом
самовиховання, саморозвитку, проблем життєвого
самовизначення, особистих питань.
Провести індивідуальне консультування батьків з проблем
За запитом
виховання дітей, вирішення конфліктних ситуацій, особистих
питань тощо.
Індивідуальні консультації педагогів, які працюють з учнями
За запитом
із сімей, які опинилися в СЖО, щодо психічного стану даних
учнів.
Просвіта

Практичний психолог
Практичний психолог

Практичний психолог
Практичний психолог
Практичний психолог

Практичний психолог

Практичний психолог

Практичний психолог
Практичний психолог
Практичний психолог

5.1
5.2
5.3

1
1.1

1.2

1.3

2
2.1

2.2

Психологічна просвіта педагогів, рекомендації «Як допомогти
Жовтень
дитині пережити лихо: поради для педагогів»
Розміщення інформації на сайті училища «Психологічна
Березень
допомога вимушеним переселенцям»
Психологічна просвіта батьків, рекомендації «Як допомогти
Жовтень
дитині пережити лихо: поради для батьків»
Психологічний супровід учнів
спеціальних груп
Діагностика
Вивчення стану перебігу адаптації учнів І курсу:
- психологічний аналіз занять з метою вивчення стосунків у
системах «педагог-учень», «учень-учень» для виявлення
впливу цих факторів на успішність перебігу адаптації;
- експертне опитування педагогів, батьків з метою
Вересень – жовтень
виявлення труднощів учнів у навчанні та проблем у поведінці;
- методика «Комплекс психодіагностичного інструментарію
для вивчення адаптації учнів до нових умов навчання в
навчальному закладі (автори Н. Сосновенко, А. Тінякова)».
Поглиблена індивідуальна діагностика учнів, що мають
ознаки дезадаптації:
- тест «Малюнок дерева», на виявлення особистісних
Листопад
особливостей учнів;
- Багатошкальний опитувальник дитячої тривожності
(БОДТ), для оцінки характеристики тривожності.
Провести діагностування серед випускників з метою вивчення
Січень
готовності учнів до професійної діяльності, формування
професійної свідомості.
Профілактика
Провести розвиваючі заняття з учнями з метою подолання
Вересень – жовтень
труднощів адаптаційного періоду за програмою «Давайте
познайомимось»
Провести заняття з формування навчальної мотивації,
професійної свідомості учнів:
Листопад – грудень
• Моя професія найкраща;

Практичний психолог
Практичний психолог
Практичний психолог

Практичний психолог

Практичний психолог

Практичний психолог

Практичний психолог
Практичний психолог

2.3

2.4

2.5

3
3.1

3.2

3.3
3.4

4

• Я обираю навчання;
• Кроки до самостійного життя та ін.
Провести заняття з профілактики торгівлі людьми:
• Я знаю свої права;
• Відеолекторій «Дві маленькі дівчинки»;
• Робота за кордоном та ін.
Провести заняття з метою профілактики агресивної,
насильницької поведінки, створення атмосфери уваги,
співчуття та співпраці в учнівському колективі,
міжособистісної взаємодії:
• Будьмо толерантними;
• Я очима однолітків;
• Поглянь на себе;
• Програма тренінгових занять «Не смійся з мене».
Провести заняття з регуляції емоційного стану та поведінки:
• Як стати терплячою людиною;
• Агресивна поведінка;
• Зупинись і заспокойся (навчання технік саморегуляції
емоційного стану).
Консультування
Провести групові та індивідуальні консультації з формування
санітарно-гігієнічних навичок, орієнтації на здоровий спосіб
життя.
Провести групові та індивідуальні консультації щодо
врахування психофізіологічних особливостей учнів з
особливими освітніми потребами у навчальній та поза
навчальній діяльності.
Провести групові та індивідуальні консультації з питань
виховання дітей з ООП, захисту їх прав.
Провести групову консультацію щодо особливостей перебігу
адаптації учнів з ООП до навчання у закладі «Адаптація учнів
з особливими освітніми потребами до навчального закладу.
Умови розвитку позитивної динаміки».
Навчальна діяльність

Березень – квітень

Практичний психолог

Листопад – січень

Практичний психолог

Лютий – березень

Практичний психолог

За запитом
Практичний психолог
За запитом
Практичний психолог
За запитом

Практичний психолог

Листопад
Практичний психолог

4.1

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3

Викладання навчального предмету «Формування життєвих
За розкладом
навичок»
Інше (організаційно-методична функція,
зв’язки з громадськістю)
Організаційно-методична робота
Підготувати план роботи на рік та за окремими напрямками.
Серпень – вересень
Провести роботу по оновленню і поповненню банку
Постійно
діагностичних методик.
Підготувати психодіагностичний інструментарій (тестових
Постійно
бланків, анкет).
Оновлювати інформацію на стенді «Цікава психологія».
Щомісяця
Поповнювати інформацію на сайті училища (сторінка
Постійно
спеціалістів психологічної служби).
Взяти участь в роботі профілактичної ради училища та роботі
За графіком
наркопосту.
проведення
Підвищення фахового рівня
Вивчати професійні періодичні та наукові видання.
Постійно
Взяти участь у міських, міжрегіональних, обласних
За графіком
методичних об’єднаннях, семінарах, конференціях, нарадах
проведення
практичних психологів та соціальних педагогів.
Поповнити кабінет новою науково-методичною літературою.
Постійно
Вивчати науково-методичну літературу з метою набуття
Постійно
нових знань, умінь і навичок
Створити власний блог практичного психолога.
Вересень
Зв`язки з громадськістю
Відвідування батьків за місцем роботи.
За запитом
Відвідування учнів вдома, бесіди з батьками.
За запитом
Співпраця з громадськими об`єднаннями, товариствами,
Постійно
організаціями.

Практичний психолог

Практичний психолог
Практичний психолог
Практичний психолог
Практичний психолог
Практичний психолог
Практичний психолог
Практичний психолог
Практичний психолог
Практичний психолог
Практичний психолог
Практичний психолог
Практичний психолог
Практичний психолог
Практичний психолог

РОЗДІЛ VІІ
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА
№
з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

Психологічний супровід здобувачів освіти
1
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5
2
2.1

2.2
2.3

Діагностика
Проведення діагностування на визначення рівня
адаптованості за методикою «Вивчення мотивації навчання у
виші» (Т.І. Ільїна)
Проведення опитування учнів на виявлення схильності до
шкідливих звичок (моніторинг тютюнової та наркотичної
залежності учнів)
Проведення опитування на визначення рівня статевої
культури та освіченості з даного питання
Проведення опитування для оцінки рівня булінгу та
протистояння цькуванню (Д. Ольвеус, в адаптації
Найдьонової Л., Дятел Н.)
Проведення опитування «Професійні переваги» (Автор Л.
Терлецька)
Профілактика, у тому числі розвиток соціальних навичок
Проведення рейдів-перевірок з метою виявлення учнів, що
палять, схильних до вживання алкоголю та наркотичних
речовин
Проведення рейдів-перевірок присутності учнів на заняттях
Проведення годин спілкування:
- «Торгівля людьми»;
- «Безпечне освітнє середовище»;
- «Що таке булінг»;
- «Профілактика ВІЛ-інфекції та СНІДу»;

Вересень – Жовтень

Соціальний педагог

ЖовтеньЛистопад

Соціальний педагог

Жовтень - Листопад

Соціальний педагог

Жовтень - Листопад

Соціальний педагог

Січень

Соціальний педагог

Протягом року

Соціальний педагог

Протягом року

Соціальний педагог
Соціальний педагог

Вересень
Жовтень
Листопад

Відмітка
про
виконання

2.4

2.5

2.6
2.7

2.8

2.9

2.10
2.11

2.12
2.13

- «Цифрова грамотність і інформаційна безпека».
Проведення виховних годин на правову тематику:
- «Відповідальність учнів за пропуск занять»;
- «Права та обов'язки неповнолітніх»;
- «Булінг в учнівському середовищі»;
- «Кримінальна відповідальність неповнолітніх»;
- «Агресія та її наслідки».
Проведення циклу занять до Тижня толерантності:
- Виховні години: «Сучасні світові тенденції та
толерантність», «У світі людяності»; «Що таке
толерантність»; «Діти з особливими освітніми потребами»;
- Диспут «Чи потрібно бути толерантним?» за участю
представників навчальних груп.
Проведення практичного заняття «Стратегія розв’язання
конфліктних ситуацій. Стоп булінг»
Проведення практичного заняття «Безпечний інтернет. Як
спілкуватись в мережах»
Проведення учнівських дебатів на теми:
«Що є шкідливою звичкою?»
Проведення роботи з попередження суїцидальної поведінки
учнів:
- Круглий стіл – дискусія «Для чого мені життя?»;
- Практичне заняття «Майбутнє в сьогоденні»
Практичне заняття на статеве виховання учнів
- «Чи вміємо ми спілкуватися з протилежною статтю?»;
- «Закоханість і кохання: спільні та відмінні риси»;
- «ІПСШ: про це варто знати кожному»
Семінар «Попередження насильства в сім’ї»
Підготовка до проведення та участь у психологопедагогічному консиліумі «Адаптація першокурсників до
умов навчання»
Провести Тиждень правових знань «Я МАЮ ПРАВО!» (за
окремим планом)
Проведення акцій:

Грудень

Листопад - грудень

Соціальний педагог

Листопад

Соціальний педагог

Грудень

Соціальний педагог

Лютий

Соціальний педагог

Лютий

Соціальний педагог

Жовтень
Березень

Соціальний педагог

Березень - Квітень

Соціальний педагог

Листопад

Соціальний педагог

Листопад

Соціальний педагог

Грудень

Соціальний педагог

За окремим планом

Соціальний педагог

2.14

2.15
2.16
2.17
2.18

2.19
2.20
2.21

3
3.1
3.2

- «Дні без паління»;
- «Червону стрічку носять небайдужі»;
- «Всі ми – рівні» (до Дня інвалідів);
- «Кольори настрою» (до Дня психолога)
- «Еко – стиль життя»
Проведення виставки стінгазет:
- «Стоп булінг»
- «Наша група»;
- «Ми толерантні»;
- «СНІД ближче, ніж здається»
- «Ми різні – ми рівні»;
- «Ми обираємо здоровий спосіб життя»;
- «Життя – найбільша цінність»
Проведення щорічної Всеукраїнської акції «Від серця до
серця»
Круглий стіл з залученням працівника поліції «Права
неповнолітніх та їх обов'язки”
Проведення лекції «Цифрова грамотність і інформаційна
безпека».»
Проведення зустрічей із медичними працівниками:
- «Контрацепція»;
- «Профілактика абортів»;
Проведення бесіди «Профілактика передекзаменаційного
стресу»
Проведення заняття «Я випусник. Що далі?»
Індивідуальне консультування викладачів та майстрінв в/н
щодо оптимізації освітнього процесу: «Підготовка учнів до
ЗНО», «Безпечне середовище», «Профілактика
правопорушень учнів»
Консультування
Проведення індивідуальних консультацій за запитом
Проведення консультаційно – просвітницьких занять (групові
консультації) з проблеми булінгу та кібербулінгу: «Скажемо
насиллю НІ!»

За окремим планом

Соціальний педагог

Квітень

Соціальний педагог

Березень

Соціальний педагог

Травень

Соціальний педагог

Січень,
Березень

Соціальний педагог

Квітень

Соціальний педагог

Травень

Соціальний педагог

Протягом року

Соціальний педагог

Протягом року

Соціальний педагог

Вересень

Соціальний педагог

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
3.8

3.9

4
4.1

4.2

Індивідуальне консультування викладачів та майстрів в/н
щодо оптимізації освітнього процесу на теми : «Шляхи
розв’язання конфліктів в учнівській групі», «Спілкування з
батьками», «Адаптація першокурсників» тощо
Індивідуальне консультування батьків з проблем виховання
учнів, виховання учнів-сиріт та учнів ПБП, вирішення
конфліктних ситуацій, особистих питань тощо
Проведення групової консультації «Як я можу допомогти
своїй дитині успішно адаптуватися до умов навчання в
училищі»
Проведення групової консультації «Моє життя – моя
відповідальність. Контрацепція та запобігання небажаній
вагітності”
Проведення групової консультації «Мої права та обов‵язки як
громадянина»
Індивідуальне консультування викладачів та майстрів в/н
щодо оптимізації освітнього процесу: «Підготовка учнів до
ЗНО», «Безпечне середовище», «Профілактика
правопорушень учнів»
Індивідуальне консультування викладачів та майстрів в/н
щодо оптимізації освітнього процесу : «Про
працевлаштування випускників», «Конфлікти в учнівській
групі»
Просвіта
Проведення круглих столів за участю представників служби у
справах дітей, поліції, медичних працівників:
- «Стоп булінг»
- «Права та обов’язки неповнолітніх»;
- Перегляд та обговорення відеофільму про злочинність «Діти
за гратами»:
- «Профілактика вживання психотропних речовин»;
- «Екологічні злочини – чи знав ти про них?».
Виступи на педраді : «Як попередити правопорушення у учнів
І курсу»

Протягом року

Соціальний педагог

Протягом року

Соціальний педагог

Жовтень

Соціальний педагог

Листопад

Соціальний педагог

Грудень

Соціальний педагог

Протягом року

Соціальний педагог

Протягом року

Соціальний педагог

Жовтень
Грудень

Соціальний педагог

Листопад

Соціальний педагог

4.3

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

Провести виступи на батьківських зборах
- «Відповідальність батьків за невиконання батківських
Листопад
Квітень
обов'язків»
- «Сімейний кодекс України. Що варто знати батькам»
Виступ на педраді: «Шляхи створення безпечного освітнього
Січень
простору в училищі»
Інтерактивне заняття «Статеве виховання в підлітковому віці»
Березень
Проведення практичного заняття «Моє тіло – моя фортеця»
Квітень
Практичне заняття до дня толерантності «Намалюй
Листопад
толерантність»
Гра – вікторина «Що ми знаємо про ВІЛ/СНІД”
Грудень
Акція «Намалюй свій настрій» до Тижня психології
Квітень
Година спілкування «Як обрати місце роботи»
Лютий
Круглий стіл «Захищеність за кордоном»
Квітень
Виховна година «Сімейні цінності»
Травень
Виступ на батьківських зборах «Працевлаштування
випускників та робота за кордоном. Як уникнути торгівлі
Листопад
людьми»
Соціально-педагогічний супровід дітей із сімей, які опинились в СЖО
Проведення діагностичного обстеження - методика
Жовтень - Листопад
діагностики батьківського ставлення (А. Варга)
Проведення тестування (Тест на виявлення суїцидальних
Листопад
намірів (Н. Шавровська)
Проведення заходу за участю представника поліції «Права
Грудень
дитини. Відповідальність за домашнє насильство»
Впровадження занять за корекційно-розвитковою програмою
Листопад - Квітень
формування стійкості до стресу в дітей «Безпечний простір»
Індивідуальне консультування викладачів та майстрів в/н
щодо оптимізації освітнього процесу з учнями, які опинились
Протягом року
в СЖО
Проведення групових консультацій «Особливості роботи з
учнями, які опинились в СЖО», «Як розпізнати домашнє
Протягом року
насильство» для педагогів

Соціальний педагог
Соціальний педагог
Соціальний педагог
Соціальний педагог
Соціальний педагог
Соціальний педагог
Соціальний педагог
Соціальний педагог
Соціальний педагог
Соціальний педагог
Соціальний педагог

Соціальний педагог
Соціальний педагог
Соціальний педагог
Соціальний педагог
Соціальний педагог
Соціальний педагог

5.7
5.8

5.9
5.10

5.11
6
6.1
6.2
6.3

6.4

6.5
6.6
6.7

Проведення індивідуальних консультацій з батьками стосовно
Протягом року
виховання учнів у сім'ях, які опинились в СЖО
Проведення круглого столу за участю представників поліції,:
«Права та обов’язки неповнолітніх»; перегляд та обговорення
Листопад
відеофільму про злочинність «Діти за гратами»
Проведення просвітницького заняття «Моє тіло – моя
Лютий
фортеця»
Години спілкування:
- «Шляхи розв'язання конфлікту»;
- «Як вийти з кризи»;
Лютий - Березень
- «Як захистити себе»;
- «Медіаграмотність»
Круглий стіл «Що таке насильство та як його попередити?»
Квітень
Соціально-педагогічний супровід учнів з ООП та спеціальних груп
Дослідження соціально-психологічної адаптації,
Жовтень
опитувальник К. Роджерса і Р. Даймонда.
Проведення опитування на визначення рівня статевої
Жовтень
культури та освіченості з даного питання
Проведення годин спілкування:
- «Контрацепція та профілактика абортів»;
Вересень
- «Розвиток дівчини та юнака»;
Жовтень
- «Профілактика вживання шкідливих речовин»;
Грудень
- «Профілактика ВІЛ-інфекції та СНІДу»;
- «Особиста гігієна».
Проведення роботи з попередження суїцидальної поведінки
учнів:
Листопад
- Круглий стіл – дискусія «Для чого мені життя?»;
Березень
- Практичне заняття «Майбутнє в сьогоденні: скажімо суїциду
– НІ»
Круглий стіл «Як протидіяти кривднику? Захищаємо себе»
Листопад
Виступ на батьківських зборах «Особливості виховання учнів
Листопад
з особливими освітніми потребами»
Година спілкування «Безпечний освітній простір. Про булінг»
Грудень

Соціальний педагог
Соціальний педагог
Соціальний педагог

Соціальний педагог
Соціальний педагог
Соціальний педагог
Соціальний педагог

Соціальний педагог

Соціальний педагог
Соціальний педагог
Соціальний педагог
Соціальний педагог

6.8

6.9

6.10

6.11
7
7.1

7.2
7.3
7.4
7.5

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Практичні заняття, спрямовані на формування життєвих
навичок:
- «Господар та господиня»;
- «Навички самоорганізації»;
- «Чиста домівка»;
- «Дівчатам про гігієну»
Індивідуальне консультування викладачів та майстрів в/н
щодо оптимізації освітнього процесу на теми: «Особливості
роботи з учнями з ООП», «Як згуртувати учнівський
колектив», «Соціалізація учнів з ООП»
Проведення групових консультацій «Особливості роботи з
учнями з особливими освітніми потребами», «Формування
життєвих навичок у учнів з ООП» для педагогів
Година спілкування «Безпечний простір. Як поводити себе в
незнайомих місцях»
Зв'язки з громадськістю
Спільна робота зі службою у справах дітей щодо надання
соціального статусу дітям, які цього потребують, оновлення
пакету документів для особових справ
Представлення інтересів учнів у різних інстанціях (суд,
органи поліції, служба у справах дітей тощо).
Співпраця з громадськими об'єднаннями, товариствами
Організація роботи «Скриньки довіри»
Робота в соціальних мережах та на сайті училища,
розміщення корисної інформації, висвітлення результатів
роботи
Інше
Підготовка документації для представлення інтересів учнів
різних категорій в державних установах
Складення річного плану роботи
Оновлення соціального паспорту закладу
Оновлення банку даних учнів «Групи ризику» та окремих
категорій

Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

Соціальний педагог

Протягом року

Соціальний педагог

Протягом року

Соціальний педагог

Лютий

Соціальний педагог

Постійно

Соціальний педагог

Постійно

Соціальний педагог

Постійно
Постійно

Соціальний педагог
Соціальний педагог

Постійно

Соціальний педагог

Постійно

Соціальний педагог

Вересень
Жовтень

Соціальний педагог
Соціальний педагог

Жовтень - Листопад

Соціальний педагог

8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13

Оформлення інформаційного стенду, підготовка корисної
інформації
Підготовка документації учнів для оздоровлення
Підготовка звітної документації
Оформлення та наповнення сторінки психологічної служби на
сайті училища
Розробка та підготовка занять та тренінгів
Перегляд вебінарів та робота з інтернет-ресурсами,
проходження онлайн-курсів
Робота з науково-методичною літературою, посібниками та
фаховими періодичними виданнями
Брати участь у міських семінарах психологічної служби міста
Брати участь в роботі обласних семінарів, форумах тощо

Постійно

Соціальний педагог

За графіком
Постійно

Соціальний педагог
Соціальний педагог

Постійно

Соціальний педагог

Постійно

Соціальний педагог

Постійно

Соціальний педагог

Постійно

Соціальний педагог
Соціальний педагог
Соціальний педагог

РОЗДІЛ VІІІ
ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА
№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Найменування заходів

Розвивати фізичне виховання і масовий спорт в училищі як
важливі чинники здорового способу життя, профілактики
захворювань, організації змістовного дозвілля та створення
умов для всебічного гармонійного розвитку учня.
На підставі медичних оглядів виявити реальний стан
фізичного здоров’я учнів. Здійснити розподіл учнів до
основної і спеціальної медичної груп.
Організувати роботу спеціальної медичної групи за окремим
розкладом. Скласти списки учнів, які відносяться до
спеціальної медичної групи.
Враховувати вікові та анатомо-фізіологічні особливості учнів
при проведенні уроків фізичної культури і спортивно масових
заходів.
З метою створення умов для задовольняння потреб учнів
училища у зміцненні здоров’я, фізичному та духовному
розвитку, організувати роботу спортивних секцій: гирьового
спорту, фітнесу, міні футбол, настільний теніс, волейбол.
Підвищувати ефективність і якість роботи з фізичної культури
за рахунок втілення нових форм, методів і засобів фізичноспортивної діяльності.
Сприяти укріпленню КМЗ і матеріально-технічній базі
предмету фізкультура:
Придбати спортивний інвентар (мічі футборльні,
волейбольні, баскетбольні)

Строк
виконання

Відповідальний

Постійно

Керівник фізвиховання,
викладачі

Вересень-жовтень

Медпрацівник, керівник
фізвиховання

Вересень-жовтень і
протягом навчального
року

Керівник фіз.виховання

Постійно

Медпрацівник, керівник
фізвиховання

Вересень і протягом
навчального року

Медпрацівник, керівник
фізвиховання

Вересень і протягом
навчального року

Заступник директора з
виховної роботи, керівник
фізвиховання, викладачі

Протягом навчального
року

Заступник директора з
навчально-виховної роботи

Відмітка
про виконання

Спрямувати зусилля на збереження спортінвентарю та
спортивних знарядь.
Дотримуватися правил безпеки і охорони праці при
проведенні занять з фізичної культури та спортивних змагань
в спортзалі і на спортивних майданчиках.

8.

Підготувати училищні команди для участі в міських і
обласних змаганнях серед ПТНЗ.
Проводити фізкультурно-масові, спортивні та туристичні
заходи згідно з Календарем на 2021-2022н.р.

10.
11.

Керівник фізвиховання,
викладачі

Протягом навчального
року

Керівник фізвиховання,
викладачі

Протягом навчального
року
Протягом навчального
року
Протягом навчального
року

Підвищувати методичний рівень викладання предмету.

9.

Протягом навчального
року

викладачі
Керівник фізвиховання,
викладачі
Керівник фізвиховання,
викладачі

КАЛЕНДАР
фізкультурно-масових, спортивних та туристичних заходів
№
п/п
1.

Спартакіада учнів по програмі І етапу спартакіади.

Вересень-жовтень

Викладачі ф/к, майстри в/н,
кл.керівники

2.

Спартакіада учнів по видам спорту ІІ етапу спартакіади.

Вересень-травень

Викладачі ф/к, майстри в/н,
кл.керівники

3.

Участь у міській спартакіаді учнів.

За календарем

Викладачі ф/к, тренери

4.

Участь у обласній спартакіаді учнів ПТНЗ.

За календарем

Викладачі ф/к,

5.

Участь у міських, обласних спортивно-масових заходах.

За календарем

Викладачі ф/к,

6.

Підготовка та прийом рекомендованих контрольних нормативів
фізичної підготовленості учнів.

Січень-травень

Викладачі ф/к, тренери та
учнівський ПК

Найменування заходів

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка
про виконання

8.

«Дні здоров’я»

Протягом навчального
року
2 рази на рік

9.

Спортивні вечори та зустрічі зі спортсменами, випускниками
училища.

Протягом навчального
року

Фізорги, майстри в/н,
кл.керівники
Викладачі ф/к, майстри в/н,
КФВ

ВЕРЕСЕНЬ
1

Спортивне свято на честь Дня фізичної культури та спорту.

2

День здоров’я І-ІІІ курс

3

Участь у змаганнях на першість міста.

4

Змагання з міні-футболу серед учнів училища – юнаки.

1

Змагання з настільного тенісу серед учнів училища

2.

Змагання «Козацька наснага» серед юнаків

3

Участь у легкоатлетичних кросах (міському та обласному)

1

Змагання за програмою спартакіади училища:
Армреслінг:
- юнаки;
- дівчата;
Участь у змаганнях на першість міста та області серед ПТНЗ

Керівник ф/в, викладачі ф/в,
майстри в/н, класні керівники
Фізорги, профком
Згідно календаря

Керівник ф/в, викладачі
Керівник ф/в, викладачі ф/в,
майстри в/н

ЖОВТЕНЬ

Згідно календаря змагань

Керівник ф/в, викладачі ф/в,
майстри в/н
Керівник ф/в, викладачі ф/в,
майстри в/н
Керівник ф/в, викладачі ф/в

ЛИСТОПАД

2
3

Дартс – особисто-командна першість між командами навчальних
груп : - юнаки;
- дівчата

Фізорги, керівник ф/в, викладачі
ф/в, майстри в/н
Згідно календаря

Керівник ф/в
Фізорги, керівник ф/в, майстри
в/н

ГРУДЕНЬ
1

Особисто-командна першість училища з шашок.

1

Участь у міських та обласних змаганнях

2

Спортивне свято «А, ну-мо, дівчата!»

3

Змагання за програмою спартакіади училища:
Гирьового виду:
- юнаки

1

Участь у міських та обласних змаганнях

2

Змагання «Весняний Кубок» з настільного тенісу

3

Міні-футбол між командами навчальних груп - дівчата

1

Прийом нормативів оцінки фізичної підготовки учнів

2

Першість училища з бадмінтону

3.

Закриття спартакіади

Фізорги, керівник ф/в, майстри
в/н
БЕРЕЗЕНЬ
Протягом місяця

Керівник ф/в, викладачі ф/в
Керівник ф/в, майстри в/н,
кл.керівники, фізорги
Керівник ф/в, викладачі ф/в

КВІТЕНЬ
Протягом місяця

Керівник ф/в, викладачі ф/в
Керівник ф/в, викладачі ф/в
Майстри в/н, кл.керівники,
фізорги

ТРАВЕНЬ
Протягом місяця

Викладачі ф/в
Викладачі ф/в, майстри в/н,
кл.керівники
Викладачі ф/в, майстри в/н,
кл.керівники

РОЗДІЛ IX
КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ:
№
з/п
1.
2.

Строки
виконання
Серпень
Січень, липень

Найменування заходу
Аналіз виконання заходів річного плану роботи закладу освіти.
Контроль за проведенням інструктивно-методичних нарад із
майстрами виробничого навчання.

3.

Контроль
за
результатами
статистичних
моніторингових досліджень за 2020-2021 н.р.

4.

Контроль за дотриманням вимог до створення пакетів документів з
професійно-практичної підготовки (виробниче навчання та виробнича Вересень, січень
практика)
Згідно вимог та
графіку виходу
Контроль за своєчасним укладанням договорів щодо проходження
навчальних
виробничої практики із підприємствами замовниками кадрів.
груп на
виробничу
практику
Контроль за дотриманням вимог стандартів професійної (професійнотехнічної освіти) в поурочно-тематичному плануванні викладачів
Вересень
професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.
Контроль проведення інструктивно-методичних та виробничих нарад
Згідно з
керівництва (за окремим планом, підведення підсумків контролю за
графіком
тиждень).

5.

6.

7.

спостережень

та

8.
Контроль за перевіркою оформлення та видачу документів про освіту.
9.

Контроль за організацією та проведенням виробничої практики.

Вересень,
січень, липень

Січень
Червень
Протягом року

Відповідальний
Директор
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, старший майстр
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, старший майстр
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, методист
Методист
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, методист
Заступник директора з
навчально-виробничої

Відмітка про
виконання

№
з/п
10.

Найменування заходу
Контроль
за дотриманням вимог охорони праці та безпеки
життєдіяльності, пожежної безпеки.

11.
Контроль за станом працевлаштування випускників.
12.
Контроль за виконанням регіонального замовлення, комплектацію
особових справ учнів І-го курсу.
13.

Контроль за виконанням рекомендацій, отриманих під час вивчення
стану підготовки кваліфікованих робітників за професією:
– «Слюсар з складання металевих конструкцій».

14.

Контроль за виконанням робочих планів та освітніх програм з
професійно-практичної підготовки

15.

Контроль за своєчасним виставленням тематичного оцінювання та його
об’єктивністю.
Контроль за виконанням навчальних планів і програм.

16.
17.
18.
19.

20.

Контроль за рівнем знань учнів І курсу із загальноосвітніх предметів
(за курс базової загальної середньої освіти).
Контроль за рівнем навченості здобувачів освіти за підсумками I - II
семестрів.
Контроль за підготовкою до складання державної підсумкової атестації
у формі ЗНО.
Контроль за організацією і проведенням І етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад із загальноосвітніх предметів та предметів
професійно-теоретичної підготовки.

Строки
виконання

Відповідальний

роботи, старший майстер
Заступник директора з
Протягом року
начально-виробничої
роботи
Заступник директора з
Серпень,
навчально-виробничої
грудень
роботи, старший майстер
Заступник директора з
Вересень навчально-виробничої
жовтень
роботи,класні керівники,
майстри в/н
Заступник директора з
Грудень,
навчально-виробничої
жовтень
роботи, методист, старший
майстер
Заступник директора з
Грудень,
навчально-виробничої
червень
роботи, старший майстр
Протягом
Заступник директора з
навчального року НВР, методист, голови ЦК
Грудень,
Заступник директора з
червень
НВР, методист
Жовтень

Методист

Грудень,
травень
Протягом
навчального
року
Жовтень,
листопад

Заступник директора з
НВР, методист, голови ЦК
Методист
Методист, заступник
директора з НВР

Відмітка про
виконання

№
з/п
21.
22.

23.

24.

Найменування заходу
Контроль за організацією і проведенням тижнів циклових комісій.
Контроль за станом виконання Закону України «Про мови», перевірка
стану дотримання єдиного мовного та орфографічного режиму.
Контроль за відвідуванням занять, аналіз причин пропусків занять,
організація роботи та ліквідації прогалин у знаннях учнів, які
допускають пропуски.
Контроль за станом викладання предметів загальноосвітньої підготовки:
- українська мова та література
- англійська мова
- всесвітньо історії
- фізика та астрономія
- технологія
-технологія кам’яних робіт
-технологія столярних робіт

25.

Контроль за роботою факультативних занять

26.

Контроль за станом комплексно-методичного забезпечення підготовки
за професіями:
«Маляр»,
«Столяр будівельний».
Контроль за підготовкою до обласних, всеукраїнських, міжнародних
конкурсів.

27.

28.

29.

Контроль за наявністю поурочно-тематичного планування з
навчальних предметів та їх відповідністю навчальним планам і
програмам.
Контроль за організацією та проведенням I етапів ХХІ Міжнародного
конкурсу з української мови імені П. Яцика, ХІІ Міжнародного мовнолітературного конкурсу імені Т.Г. Шевченка, ХХІ Всеукраїнського

Строки
виконання
Згідно з планом
роботи МК, ЦК
Протягом
навчального
року
Протягом року
Вересеньжовтень 2021
Листопад 2022
Листопад 2022
Грудень 2022
Лютий 2022
Жовтень 2021
Квітень 2022
Грудень,
червень
Жовтень
Квітень
Протягом
навчального
року
Вересень, січень
Грудень,
травень

Відповідальний
Методист
Методист
Заступники директора з
НВР, методист

Заступники директора з
НВР, методист

Методист
Заступник
директора
з НВР, старший майстер,
методист
Заступники директора,
методист
Методист
Методист

Відмітка про
виконання

№
з/п
30.
31.
32.

Найменування заходу
конкурсу учнівської творчості.
Контроль за успішністю учнів IIІ курсу
Контроль за своєчасністю та об’єктивністю семестрового, річного
оцінювання.
Контроль за виконанням планів роботи кабінетів за семестр, рік.

36.

Контроль за роботою циклової комісій з підготовки педагогічних
працівників до атестації.
Контроль за станом комплексно-методичного забезпечення кабінетів
загальноосвітньої підготовки.
Контроль за оформленням матеріалів педагогічних працівників, які
атестуються.
Контроль за організацією та проведенням уроків викладачами.

37.

Контроль за підготовкою учнів до ЗНО.

38.

Контроль за проведенням уроків виробничого навчання, предметів
професійно-теоретичної підготовки.
Контроль за проведенням ККЗ та ККР.

33.
34.
35.

39.

Строки
виконання
Лютий,
червень
Грудень,
червень
Грудень,
червень
Березень,
квітень
За графіком
контролю
Березень,
квітень
Згідно з
графіком
Листопад,
лютий, травень
Згідно з
графіком
Згідно з
навчальними
планами та
програма-ми

40.

41.

Контроль за станом проведення уроків виробничого навчання,
загальнопрофесійної
та
професійно-теоретичної
підготовки,
загальноосвітньої підготовки, виробничої практики.

Відповідно до
графіка
контролю

Контроль за виконанням плану навчально-виробничої діяльності.

Щоквартально

Відповідальний
Методист
Методист
Голови циклової комісій
Методист
Адміністрація
Методист
Адміністрація
Методист
Заступник директора з
НВР
Заступник директора з
НВР
Директор, заступник
директора з навчальновиробничої роботи,
заступник методист,
заступник директора з
навчально-виховної
роботи
Заступник директора з
навчально-виробничої

Відмітка про
виконання

№
з/п
42.

Найменування заходу
Контроль за веденням навчально-плануючої та навчально-звітної
документації.

Строки
виконання
Протягом
навчального
року

43.
Контроль
за дотриманням вимог з охорони праці та безпеки
життєдіяльності, пожежної безпеки.

Щоквартально

Контроль за організацією проведення поетапної кваліфікаційної
атестації (ПКА) та державної кваліфікаційної атестації (ДКА).

Відповідно до
графіка
проведення

Контроль за станом підготовки навчально матеріальної бази та
комплексно-методичного забезпечення предметів та професій до нового
навчального року.

Травеньсерпень 2022

46.

Контроль за виконанням аналізу результатів виконання учнями
директорських контрольних робіт з предметів загальноосвітньої та
професійно-теоретичної підготовки. Проаналізувати виявлені недоліки.

Грудень,
червень

47.

Контроль за оформленням та видачею документів про освіту (свідоцтво
про повну загальну середню освіту, диплом кваліфікованого робітника,
свідоцтво кваліфікованого робітника).

Травеньчервень

44.

45.

48.

Контроль за веденням журналів обліку виробничого навчання.

49.

Контроль за організацією та проведенням конкурсів професійної
майстерності.

Протягом
навчального
року (грудень,
квітень,
червень)
Згідно графіку

Відповідальний
роботи, старший майстер
Заступник директора з
НВР
Директор, заступник
директора з навчальновиробничої роботи,
методист, заступник
директора з навчальновиховної роботи
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, методист
Директор,
заступникдиректора з
навчально-виробничої
роботи, методист, старший
майстер
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, методист
Директор, заступник
директора з навчальновиробничої роботи,
методист
Заступник директора з
НВР

Заступник директора з
навчально-виробничої

Відмітка про
виконання

№
з/п

50.

Найменування заходу

Контроль за виконанням заходів щодо зміцнення матеріально-технічної
бази.

51.

Контроль за проведенням Місячка з охорони праці та безпеки
життєдіяльності, Дня Охорони праці та Тижня знань з безпеки
життєдіяльності в ДНЗ «Глухівське вище професійне училище»

52.

Контроль за організацією освітнього процесу з використанням
технологій дистанційного навчання.
Контроль за проведенням індивідуальних консультацій з предметів.

53.

54.

55.

56.

Строки
виконання

Січень, червень
Квітень

За потреби

Протягом
навчального
року
Контроль за веденням журналів обліку теоретичного навчання.
Протягом
навчального
року (жовтень,
грудень,
березень,
червень)
Контроль за роботою циклових комісій: якість підготовки, актуальність
Вересень,
питань, які обговорюються, результативність.
листопад,
березень
Контроль за впровадженням педагогічних інновацій в освітній процес.
Протягом
навчального року

Відповідальний
роботи, голови ЦК,
викладачі спецдисциплін
та майстри в/н
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, старший майстер
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, інженер з охорони
праці
Методист
Заступник директора з
НВР, методист
Методист

Методист
Методист

Відмітка про
виконання

№
з/п
57.

Найменування заходу

Строки
виконання

Контроль за веденням учнями робочих зошитів, станом їх перевірки
викладачами:
- Клименко М.П., викладач математики;
- Чельцова О.В., викладач іноземної мови;
- Кулик Л.П., викладач креслення;
- Московченко О.М., викладач української мови;

Грудень
Січень
Лютий
Березень

58.

Контроль за проведенням виховних годин, виховних заходів.

59.

Контроль наявності плануючої документації з виховної роботи
класних керівників, майстрів в/н, вихователів. керівників гуртків,
секцій.
Контроль за роботою гуртків, секцій.

60.
61.

Контроль ведення журналів виховної роботи класних керівників,
документації вихователів.

62.

Контроль за роботою циклової комісії класних керівників.

63.
64.

Контроль за дисципліною учнів на заняттях, виконання наказів центру
категоричної заборони паління на території закладу.
Контроль за станом відвідування занять учнями закладу.

65.

Контроль за роботою учнівського самоврядування.

66.

Контроль за проведенням засідань ради профілактики, наркопосту.

Відповідальний
Методист

Протягом
навчального
року
Вересень 2020
(на рік),
щомісячно
Щомісчно
(з жовтня)
Протягом
навчального
року
Лютий 2021
Червень 2021
Протягом
навчального
року
Протягом
навчального
року
Протягом
навчального

Заступник директора з
НВР
Заступник директора з
НВР
Заступник директора з
НВР
Заступник директора з
НВР
Заступник директора з
НВР, методист
Заступник директора з
НВР
Заступник директора з
НВР
Заступник директора з
НВР
Заступник директора з
НВР

Відмітка про
виконання

№
з/п
67.

Найменування заходу
Перевірка діяльності класних керівників з формування національної
свідомості учнів

Жовтень,
травень

Конроль за здійсненням профорієнтаційної роботи

ЛистопадСерпень

68.

69.

Строки
виконання
року

Контроль за станом роботи щодо профілактики злочинності та
правопорушень в учнівському середовищі

Січень, червень

Перевірка житлово-побутових умов учнів із сімей, які опинилися у
складних життєвих обставинах

Впродовж року

Контроль за дотриманням вимог нормативних документів щодо
матеріального забезпечення, соціального захисту дітей-сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування

Впродовж року

70.

71.

72.
Контроль роботи Центру військово-патріотичного виховання

Лютий

Контроль роботи Центру розвитку професійної карєри

Червень

Контроль за роботою сайту закладу освіти

Грудень,
червень

Контроль ведення ЄДБО

Вересень,
грудень,

73.

74.

75.

Відповідальний
Заступник директора з
навчально-виховної
роботи
Заступник директора з
навчально-виховної
роботи
Заступник директора з
навчально-виховної
роботи
Заступник директора з
навчально-виховної
роботи, соціальний
педагог, класні керівники
Заступник директора з
навчально-виховної
роботи
Заступник директора з
навчально-виховної
роботи
Заступник директора з
навчально-виховної
роботи, заступник
директора з навчальновиробничої роботи
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, Заступник
директора з навчальновиховної роботи методист
Заступник директора з
навчально-виробничої

Відмітка про
виконання

№
з/п
76.

77.

Найменування заходу

Строки
виконання
червень

Контроль за перевіркою готовністі до осінньо-зимового періоду, стан
протипожежної, каналізаційної, опалювальної систем,покрівлі,
утеплення приміщень.

Вересень,
жовтень

Контроль за веденням журналів з ОП

постійно

78.
Контроль за веденням журналів обліку реєстрації інструктажів.

до 01.10.2021,
квітень

79.

80.

Контроль за стан робочих місць в майстернях, лабораторіях, кабінетах
відповідно до вимог ОП (акти дозволи кабінетів).

Серпень –
вересень

Контроль за
виявлкенням причини виробничого травматизму,
професійних захворювань, аварій на виробництві та визначити розмір
заподіяної через них шкоди

Грудень

81.

82.

83.

Контроль за роботою приймальної комісії щодо набору учнів,
профорієнтаційної роботи

Протягом
вступної
компанії

Контроль за оновленням бази роботодавців та базою соціальних
партнерів

Вересень

Контроль за комплектацією регіонального замовлення на набір учнів у
2022 р. (правила прийому, договори на підготовку робітничих кадрів,
заява на формування регіонального замовлення)

Жовтеньлистопад

Відповідальний
роботи
Директор, заступник
директора з навчальновиробничої роботи ,
завгосподарством
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, інженер з охорони
праці
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, інженер з охорони
праці
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, методист, старший
майстер
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, інженер з охорони
праці,
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, заступник
директора з навчальновиховної роботи
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, старший майстер
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, заступник

Відмітка про
виконання

№
з/п

Найменування заходу

Строки
виконання

84.
Контроль за організацією продовження навчання осіб на ІІІ осіб

Листопад-січень

85.
Контроль за стажуванням педпрацівників

Вересень

Контроль за стажуванням здобувачів освіти

Вересень

86.

Відповідальний
директора з навчальновиховної роботи
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, заступник
директора з навчальновиховної роботи
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи

Відмітка про
виконання

Затверджую
Директор ДНЗ «Глухівське ВПУ»
__________В’ячеслав НОВИКОВ
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ, ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ, ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Перелік предметів навчального плану
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
Суспільно-гуманітарна підготовка:
Українська мова і література
СВ
СВ
СВ
СВ
ВР
Англійська мова
СВ
ВР
Зарубіжна література
СВ
ВР
Історія України
ВР
СВ
Всесвітня історія
СВ
Громадянська освіта
СВ
Природничо-математична
підготовка:
Математика
Біологія та екологія
СВ
ВР
Географія
СВ
ВР
Фізика та астрономія
СВ
ВР
Хімія
СВ
ВР
Інформатика
СВ
ВР
Технології
СВ
ВР
Фізична культура
СВ
ВР
Захист України
СВ
ВР
Професійно-практична підготовка:
За професією «Кухар»
СВ
ВР
За професією «Кондитер»
СВ
ВР
За професією «Електрогазозварник»
СВ
ВР
За професією «Слюсар із складання
СВ
ВР
металевих конструкцій»
За професією «Маляр»
СВ
ВР
За професією «Столяр будівельний»
СВ
ВР
За професією «Верстатник
СВ

деревообробних верстатів»
За професією «Перукар (перукармодельєр)»
За професією «Штукатур»
За професією «Обліковець з реєстрації
бухгалтерських даних»
За професією «Лісник»
За професією «Лісоруб»
За професією «Рамник»

СВ
СВ

Примітка: СВ– стан викладання; ВР– виконання рекомендацій

Заступник директора з НВР
Методист

Г.О. Головко
І.П. Печена

ВР

ВР

ЗАТВЕРДЖУЮ
ДНЗ «ГЛУХІВСЬКЕ ВИЩЕ
ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»
___________В’ЯЧЕСЛАВ НОВИКОВ
«16» СЕРПНЯ 2021 Р.
ГРАФІК ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА 2021-2022 Н.Р.:
2021 рік

№
з/п

Найменування заходу

1. Аналіз виконання заходів річного
плану роботи закладу освіти.
2.

2022 рік

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

Серп

Вер

Жовт

Лист

Груд

Січ

Лют

Бер

Квіт

Трав

Черв

Лип

Д;
оПР

Контроль за проведенням

В;

інструктивно-методичних нарад

оІМН

із майстрами виробничого
навчання.
3.

Контроль за результатами

В;

В;

В;

статистичних спостережень та

оД

оД

оД

моніторингових досліджень за

оД

2020-2021 н.р.
4.

Контроль за дотриманням вимог
до створення пакетів документів з
професійно-практичної
підготовки (виробниче навчання
та виробнича практика)

В;

В,

В,

СМ;

СМ;

оІМН

оІМН

№
з/п
5.

2021 рік
Найменування заходу
Контроль за своєчасним

2022 рік

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

Серп

Вер

Жовт

Лист

Груд

Січ

Лют

Бер

Квіт

Трав

Черв

Лип

Згідно вимог та графіку виходу навчальних груп на виробничу практику;

укладанням договорів щодо

В, СМ;

проходження виробничої

оІМН

практики із підприємствами
замовниками кадрів.
6.

Контроль за дотриманням вимог
стандартів професійної

В, М;
оН

(професійно-технічної освіти) в
поурочно-тематичному
плануванні викладачів
професійно-теоретичної та
професійно-практичної
підготовки.
7.

Контроль проведення
інструктивно-методичних та
виробничих нарад керівництва (за

Згідно з графіком;
М;
оІМН

окремим планом, підведення
підсумків контролю за тиждень).
8.

Контроль за перевіркою

В, М;

В, М;

оформлення та видачу документів

оІМН

оІМН

про освіту.

№
з/п
9.

2021 рік
Найменування заходу

2022 рік

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

Серп

Вер

Жовт

Лист

Груд

Січ

Лют

Бер

Квіт

Трав

Черв

Лип

Контроль за організацією та

В, СМ;

проведенням виробничої

оІМН, оД, оН

практики.
10. Контроль за дотриманням вимог

В;

охорони праці та безпеки

оІМН, оД, оДв

життєдіяльності, пожежної
безпеки.
В,

В,

Контроль за станом

СМ;

СМ;

працевлаштування випускників.

оПР,

оПР,

оН

оН

11.

12. Контроль за виконанням
регіонального замовлення,

В;

В;

оД, оН оД, оН

комплектацію особових справ
учнів І-го курсу.
13. Контроль за виконанням

В, М,

В, М,

рекомендацій, отриманих під час

СМ;

СМ;

вивчення стану підготовки

оН

оН

кваліфікованих робітників за
професією:
– «Слюсар з складання металевих

№
з/п

2021 рік
Найменування заходу

2022 рік

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

Серп

Вер

Жовт

Лист

Груд

Січ

Лют

Бер

Квіт

Трав

Черв

Лип

конструкцій».
14. Контроль за виконанням робочих

В,

В,

планів та освітніх програм з

СМ;

СМ;

оІМН,

оІМН,

оН

оН

професійно-практичної
підготовки
15. Контроль за своєчасним

В, М, ЦК;

виставленням тематичного

оІМН

оцінювання та його
об’єктивністю.
16. Контроль за виконанням
навчальних планів і програм.
17. Контроль за рівнем знань учнів

М;

І курсу із загальноосвітніх

оКР,

предметів (за курс базової

оН

В, М;

В, М;

оІМН

оІМН

загальної середньої освіти).
18. Контроль за рівнем навченості
здобувачів освіти за підсумками I
- II семестрів.
19. Контроль за підготовкою до
складання державної підсумкової

В, М,

В, М,

ЦК;

ЦК;

оІМН,

оІМН,

оН

оН
М;
оІМН, оН

№

2021 рік
Найменування заходу

2022 рік

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

Серп

Вер

Жовт

Лист

Груд

Січ

Лют

Бер

Квіт

Трав

Черв

Лип

20. Контроль за організацією і

М, В;

М, В;

проведенням І етапу

оПР,

оПР,

оН

оН

з/п

атестації у формі ЗНО.

Всеукраїнських учнівських
олімпіад із загальноосвітніх
предметів та предметів
професійно-теоретичної
підготовки.
21. Контроль за організацією і
проведенням тижнів циклових
комісій.
22. Контроль за станом виконання
Закону України «Про мови»,

Згідно з планом роботи МК, ЦК;
М;
ОІМН
М;
оН

перевірка стану дотримання
єдиного мовного та
орфографічного режиму.
23. Контроль за відвідуванням
занять, аналіз причин пропусків
занять, організація роботи та
ліквідації прогалин у знаннях
учнів, які допускають пропуски.

В, М;
оІМН, оН

№
з/п

2021 рік
Найменування заходу

2022 рік

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

Серп

Вер

Жовт

Лист

Груд

Січ

Лют

Бер

Квіт

Трав

Черв

Лип

24. Контроль за станом викладання
предметів загальноосвітньої
підготовки:
- українська мова та література
- англійська мова
- всесвітньо історії
- фізика та астрономія
- технологія

В, М;
оПР,

В, М;
оПР,

В, М;
оПР,

оДв

оДв

оДв

-технологія кам’яних робіт
-технологія столярних робіт
25.

М;
оІМН,
оН

Контроль за роботою
факультативних занять

М;
оІМН,
оН

26. Контроль за станом комплексно-

В,

В,

методичного забезпечення

СМ,

СМ,

підготовки за професіями:

М;

М;

оПР,о

оПР,о

Н

Н

«Маляр»,
«Столяр будівельний».
27. Контроль за підготовкою до

Заступники дироктора, М;

обласних, всеукраїнських,

оІМН

міжнародних конкурсів.
28. Контроль за наявністю поурочнотематичного планування з
навчальних предметів та їх

М;

М;

оІМН

оІМН

№
з/п

2021 рік
Найменування заходу

2022 рік

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

Серп

Вер

Жовт

Лист

Груд

Січ

Лют

Бер

Квіт

Трав

Черв

Лип

відповідністю навчальним планам
і програмам.
29. Контроль за організацією та
проведенням I етапів

М;

М;

оН

оН

ХХІ Міжнародного конкурсу з
української мови імені П. Яцика,
ХІІ Міжнародного мовнолітературного конкурсу імені
Т.Г. Шевченка, ХХІ
Всеукраїнського конкурсу
учнівської творчості.
30. Контроль за успішністю учнів
IIІ курсу
31. Контроль за своєчасністю та
об’єктивністю семестрового,
річного оцінювання.
32. Контроль за виконанням планів
роботи кабінетів за семестр, рік.
33. Контроль за роботою циклової
комісій з підготовки педагогічних

М;

М;

оІМН

оІМН

М;

М;

оПР,

оПР,

оН

оН

ЦК;

ЦК;

оІМН,

оІМН,

оДв

оДв
М;

М;

оІМН

оІМН

2021 рік

№

Найменування заходу

з/п

2022 рік

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

Серп

Вер

Жовт

Лист

Груд

Січ

Лют

Бер

Квіт

Трав

Черв

Лип

М;

М;

оІМН

оІМН

працівників до атестації.
34. Контроль за станом комплексно-

За графіком контролю;

методичного забезпечення

Адміністрація;

кабінетів загальноосвітньої

оДв

підготовки.
35. Контроль за оформленням
матеріалів педагогічних
працівників, які атестуються.
36. Контроль за організацією та

Згідно з графіком;

проведенням уроків викладачами.

Адміністрація;
оЖК

37. Контроль за підготовкою учнів до
ЗНО.
38. Контроль за проведенням уроків

М;

М;

М;

оПР

ОПР

оПР

Згідно з графіком

виробничого навчання, предметів
професійно-теоретичної
підготовки.
39. Контроль за проведенням ККЗ та
ККР.

Згідно з навчальними планами та програмами;
В;
оН

40. Контроль за станом проведення

Відповідно до графіка контролю;

№
з/п

2021 рік
Найменування заходу

2022 рік

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

Серп

Вер

Жовт

Лист

Груд

Січ

Лют

Бер

Квіт

Трав

Черв

Лип

уроків виробничого навчання,

Д, В, М, НВ;

загальнопрофесійної та

оПР, оН

професійно-теоретичної
підготовки, загальноосвітньої
підготовки, виробничої практики.
41.

Контроль за виконанням плану
навчально-виробничої діяльності.

В,

В,

В,

СМ;

СМ;

СМ;

оІМН

оІМН

оІМН

42. Контроль за веденням навчально-

В;

плануючої документації.

оІМН

43. Контроль за дотриманням вимог

Д, В,

Д, В,

Д, В,

з охорони праці та безпеки

М,

М,

М,

життєдіяльності, пожежної

НВ;

НВ;

НВ;

оД, оН

оД, оН

оД, оН

безпеки.
44. Контроль за організацією
проведення поетапної
кваліфікаційної атестації (ПКА)

Відповідно до графіка проведення;
В, М;
оІМН, оН

та державної кваліфікаційної
атестації (ДКА).
45. Контроль за станом підготовки
навчально матеріальної бази та

Травень-серпень 2022;
Д, В, М, СМ;

2021 рік

№

Найменування заходу

з/п

2022 рік

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

Серп

Вер

Жовт

Лист

Груд

Січ

Лют

Бер

Квіт

Трав

Черв

Лип

комплексно-методичного

оД, оН

забезпечення предметів та
професій до нового навчального
року.
46. Контроль за виконанням аналізу

В, М;

В, М;

результатів виконання учнями

оОІМ

оОІМ

директорських контрольних робіт

Н, оН

Н, оН

з предметів загальноосвітньої та
професійно-теоретичної
підготовки. Проаналізувати
виявлені недоліки.
47. Контроль за оформленням та

Д, В,

Д, В,

Д, В,

видачею документів про освіту

М;

М;

М;

(свідоцтво про повну загальну

оІМН,

оІМН,

оІМН,

оН

оН

оН

середню освіту, диплом
кваліфікованого робітника,
свідоцтво кваліфікованого
робітника).
48. Контроль за веденням журналів
обліку виробничого навчання.
49. Контроль за організацією та

В;

В;

В;

В;

оН

оН

оН

оН

Згідно графіку;

№
з/п

2021 рік
Найменування заходу

2022 рік

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

Серп

Вер

Жовт

Лист

Груд

Січ

Лют

Бер

Квіт

Трав

Черв

Лип

проведенням конкурсів

В, ЦК;

професійної майстерності.
50.

оІМН, оН

Контроль за виконанням заходів
щодо зміцнення матеріальнотехнічної бази.

В,

В,

СМ;

СМ;

оІМН,

оІМН,

оН

оН

51. Контроль за проведенням

В, І;

В;

Місячника з охорони праці та

оІМН,

оН,

безпеки життєдіяльності, Дня

оН

оІМН

Охорони праці та Тижня знань з
безпеки життєдіяльності в ДНЗ
«Глухівське вище професійне
училище»
52. Контроль за організацією

За потреби;

освітнього процесу з

М;

використанням технологій

оІМН, оН

дистанційного навчання.
53. Контроль за проведенням

Протягом навчального року;

індивідуальних консультацій з

В, М;

предметів.
54. Контроль за веденням журналів

оІМН, оН
М;

М;

М;

М;

№
з/п

2021 рік
Найменування заходу

2022 рік

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

Серп

Вер

Жовт

Лист

Груд

Січ

Лют

Бер

Квіт

Трав

Черв

Лип

обліку теоретичного навчання.

оІМН,

оІМН,

оІМН,

оІМН,

оДв,

оДв,

оДв,

оДв,

оН

оН

оН

оН

55. Контроль за роботою циклових

М;

М;

М;

комісій: якість підготовки,

оМР,
оДв,
оН

оМР,
оДв,
оН

оМР,
оДв,
оН

актуальність питань, які
обговорюються,
результативність.
56. Контроль за впровадженням

Протягом навчального року;

педагогічних інновацій в освітній

М;

процес.
57. Контроль за веденням учнями
робочих зошитів, станом їх
перевірки викладачами:
- Клименко М.П., викладач
математики;
- Чельцова О.В., викладач
іноземної мови;
- Кулик Л.П., викладач
креслення;
- Московченко О.М., викладач
української мови;
58. Контроль за проведенням

оІМН
М;

М;

М;

М;

оДв,
оН

оДв,
оН

оДв,
оН

оДв,
оН

Протягом навчального року;

№
з/п

2021 рік
Найменування заходу

2022 рік

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

Серп

Вер

Жовт

Лист

Груд

Січ

Лют

Бер

Квіт

Трав

Черв

Лип

виховних годин, виховних

В;

заходів.
59. Контроль наявності плануючої
документації з виховної роботи

оЖК
В;

В;

В;

В;

В;

В;

В;

В;

В;

В;

оЖК

оЖК

оЖК

оЖК

оЖК

оЖК

оЖК

оЖК

оЖК

оЖК

В;

В;

В;

В;

В;

В;

В;

В;

В;

оН

оН

оН

оН

оН

оН

оН

оН

оН

класних керівників, майстрів в/н,

(на

вихователів. керівників гуртків,

рік)

секцій.
60. Контроль за роботою гуртків,
секцій.
61. Контроль ведення журналів

В;

виховної роботи класних

оДв, оН

керівників, документації
вихователів.
62. Контроль за роботою циклової

В, М;

комісії класних керівників.

оН

63. Контроль за дисципліною учнів

В;

на заняттях, виконання оНів

оІС,

центру категоричної заборони

оН

паління на території закладу.
64. Контроль за станом відвідування
занять учнями закладу.

Протягом навчального року;
В;

№
з/п

2021 рік
Найменування заходу

2022 рік

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

Серп

Вер

Жовт

Лист

Груд

Січ

Лют

Бер

Квіт

Трав

Черв

Лип

оН
65. Контроль за роботою учнівського

Протягом навчального року;

самоврядування.

В;
оН

66. Контроль за проведенням

Протягом навчального року;

засідань ради профілактики,

В;

наркопосту.

оН

67. Перевірка діяльності класних

НВ;

НВ;

керівників з формування

оДв

оДв

національної свідомості учнів
68.

Конроль за здійсненням
профорієнтаційної роботи

НВ;
оН,

НВ;
оН,

НВ;
оН,

НВ;
оН,

НВ;
оН,

НВ;
оН,

НВ;
оН,

НВ;
оН,

оІМН

оІМН

оІМН

оІМН

оІМН

оІМН

оІМН

оІМН

69. Контроль за станом роботи щодо

НВ;

НВ;

профілактики злочинності та

оН

Дв

правопорушень в учнівському

ПР

оД

середовищі
70. Перевірка житлово-побутових

Впродовж року;

умов учнів із сімей, які

НВ;

опинилися у складних життєвих

оАО

обставинах

№
з/п

2021 рік
Найменування заходу

2022 рік

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

Серп

Вер

Жовт

Лист

Груд

Січ

Лют

Бер

Квіт

Трав

Черв

Лип

71. Контроль за дотриманням вимог

Впродовж року;

нормативних документів щодо

НВ;

матеріального забезпечення,

оН

соціального захисту дітей-сиріт,
дітей позбавлених батьківського
піклування
72. Контроль роботи Центру

НВ;

військово-патріотичного

оН,
оПР

виховання
73.

НВ, В;

Контроль роботи Центру

оН,

розвитку професійної карєри

оПР

74. Контроль за роботою сайту
закладу освіти
75.

Контроль ведення ЄДБО

76. Контроль за перевіркою
готовністі до осінньо-зимового
періоду, стан протипожежної,
каналізаційної, опалювальної
систем,покрівлі, утеплення

Д, В,

Д, В,

ЗГ;

ЗГ;

оД; оН оД; оН

НВ, В;

НВ, В;

оН, оД

оН, оД

В; оН,

В; оН,

В; оН,

оД

оД

оД

2021 рік

№

Найменування заходу

з/п

2022 рік

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

Серп

Вер

Жовт

Лист

Груд

Січ

Лют

Бер

Квіт

Трав

Черв

Лип

приміщень.
77. Контроль за веденням журналів з

Постійно;

ОП

В, І;
оІМН, оН

78.

Контроль за веденням журналів
обліку реєстрації інструктажів.

79. Контроль за стан робочих місць в
майстернях, лабораторіях,
кабінетах відповідно до вимог ОП
(акти дозволи кабінетів).

до 01

В, І;

В, І;

оД, оН

оД, оН
В, М,

В, М,

СМ;

СМ;

оІМН,

оІМН,

оН

оН
В, І;
оПР,
оЗ, оН

80. Контроль за виявленням причини
виробничого травматизму,
професійних захворювань, аварій
на виробництві та визначити
розмір заподіяної через них
шкоди
81. Контроль за роботою

Протягом вступної компанії;

приймальної комісії щодо набору

В, НВ;

учнів, профорієнтаційної роботи

оД, оН

82. Контроль за оновленням бази

В,

№
з/п

2021 рік
Найменування заходу

2022 рік

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

Серп

Вер

Жовт

Лист

Груд

Січ

Лют

Бер

Квіт

Трав

Черв

Лип

В, НВ;

В, НВ;

В, НВ;

В, НВ;

роботодавців та базою соціальних
партнерів

СМ;
оД, оН

83. Контроль за комплектацією
регіонального замовлення на

оД, оН оД, оН

набір учнів у 2022 р. (правила
прийому, договори на підготовку
робітничих кадрів, заява на
формування регіонального
замовлення)
84. Контроль за організацією

В, НВ;

продовження навчання осіб на ІІІ

оД, оН оД, оН оД, оН

ступені
85. Контроль за стажуванням
педпрацівників
86. Контроль за стажуванням
здобувачів освіти
Позначення:
Хто вивчає питання:
Д - директор В.В. Новиков
В - заступник директора з навчально-виробничої роботи
НВ - заступник директора з навчально-виховної роботи
М – методист
СМ - старший майстер

В; оД,
оН
В; оД,
оН

Форма обговорення:
оПР - педагогічна рада;
оМР - педагогічна рада;
оІС – індивідуальні співбесіди
оЦК – циклова комісія;
оАО – акт обстеження

оН - наказ по закладу;
оІМН - інструктивно-методична нарада;
оСП - співбесіди.
оКР - контрольні роботи
оЖК – журнал контролю
оЖ – журнал обліку

ЦК – голови ЦК
І – інженер з охорони праці
ЗГ - завгосподарством

оД - нарада при директорові;
оДв - довідка

Заступник директора з НВР
Методист
Заступник директора з ВР

оЗ - звіт

Г.О. Головко
І.П. Печена
Т.І. Скоченко

РОЗДІЛ X.
МЕТОДИЧНА РОБОТА
Єдина методична проблема: «Формування професійної компетентності учнів через впровадження інноваційних методів навчання і виховання» (ІV
етап Узагальнюючий, підсумковий етап) Мета методичної роботи: аналіз рівня занурення в проблему, моніторинг рівня її реалізації оприлюднення
загальних підсумків упровадження проблемного питання, підготовка матеріалів до цього питання
Завдання ІVетапу: 1. Оброблення даних моніторингових досліджень, отриманих у результаті роботи над науково-методичною проблемою
училища на заключному її етапі;
2. Зосередження зусиль методичних структур з метою створення у випускників наукової та практичної бази для успішного продовження навчання;
3. Узагальнення найбільш вдалого досвіду роботи педагогів, моральне та матеріальне їх стимулювання, які одержали високі результати в ході
реалізації проблеми, висвітлення результатів досвіду в засобах масової інформації.

№

Найменування заходів

Строк виконання

Відповідальний

1.

Скласти єдиний план методичної роботи для координування дій всіх
методичних органів: педради, методичної ради училища, циклових
комісій, медкабінету, творчої групи педагогів, школи молодих
спеціалістів, майстер-класів, нарад при директору тощо.

До 15.09.2021

Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, заступник директора
з навчально-виховної
роботи,
методист, голови ЦК

2.

Спланувати і організувати роботу наступних циклових комісій:
- викладачів загальноосвітніх дисциплін
- викладачів сфери послуг
- викладачів будівельного профілю
- класних керівників

Вересень 2021

3.

Організувати роботу педагогічної ради

Серпень 2021

4.

Оформити інформаційні бюлетені:
- готуємося до ЗНО

Вересень 2021

Методист, голови ЦК

Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, заступник директора
з навчально-виховної
роботи,
методист
Методист

Відмітка
про
виконання

№

Найменування заходів
-

Строк виконання

внутріучилищний контроль
перспективний план-графік атестації педапрацівників
графік консультацій викладачів
графік проведення факультативних занять

5.

Організувати наставництво для молодих педагогів (закріплення,
планування роботи, проведення занять Школи молодого педагога)

Вересень 2021

6.

Забезпечити інформаційно-методичний супровід атестації педагогічних
працівників

Вересень 2021березень 2022

Спланувати та організувати роботу творчої групи з питання
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій освітній
процес

Вересень 2021,
впродовж року

Продовжити роботу школи молодого спеціаліста

Впродовж року

7.

8.

Відповідальний

9.

Надати методичну та консультативну допомогу щодо розробки
навчально-плануючої документації викладачам та майстрам в/н

До 10.09.2021

10.

Організувати інструктивно-методичні засідання з викладачами і
майстрами виробничого навчання(за окремим планом)

Впродовж року

Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, заступник директора
з навчально-виховної
роботи,
методист, голови ЦК
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи,
методист, голови ЦК
Методист, голови ЦК
Методист, голови ЦК
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, заступник директора
з навчально-виховної
роботи,
методист
старший майстер
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, заступник директора
з навчально-виховної

Відмітка
про
виконання

№

Найменування заходів

Строк виконання

Відповідальний
роботи,
методист

Організувати роботу педагогічного кабінету. Оперативно інформувати
11. педагогічний колектив про новини методичної та педагогічної
літератури

12.

13.

14.
15.
16.
17.

Організувати проведення відкритих уроків викладачами і майстрами
в/н училища
Організувати проведення предметних декад:
- загальноосвітніх дисциплін
- сфери послуг
- будівельного профілю
Вивчити та узагальнити досвід роботи педагогічних працівників:
- викладача спецдисциплін Євтушенко Н.Ю.;
- викладача Захисту України Філіповича В.В.
Провести семінар-практикум «Робота з електронними онлайн
таблицями Microsoft Excel”
Провести психолого-педагогічний семінар з теми: «Діти покоління Z.
Шляхи вирішення конфліктних ситуацій»
Провести тренінгове заняття «Комунікативні здібності педагога як
елемент педагогічних компетенцій, інноваційних методів формування
освітнього процесу»

18. Провести педагогічну раду – творчий звіт на тему «Успішний педагог»

Впродовж року

Методист

Впродовж року

Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, заступник директора
з навчально-виховної
роботи,
методист, старший майстер

Грудень 2021
Лютий 2022
Березень 2022

Методист, голови ЦК

Впродовж року

Методист, голови ЦК

Жовтень 2021
Листопад 2021

Методист, викладач
інформатики
Методист, голови ЦК,
психологічна служба

Грудень 2021

Методист, голови ЦК

Січень 2022

Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, заступник директора
з навчально-виховної
роботи,
методист, старший майстер.

Відмітка
про
виконання

№

Найменування заходів

Провести консультації для педагогів:
- Атестація педагогічних працівників
19. - Формування компетентності учнів через застосування ІКТ
- Створення сучасного освітнього середовища
- Творчий розвиток викладача, майстра в/н в педагогічній діяльності
Провести спільне засідання циклових комісій у форматі круглого столу
20. «Впровадження ІКТ в освітній процес як засіб мотивації учнів до
пізнавальної діяльності»
21. Провести виставку методичних розробок «Вернісаж педагогічних ідей»
Провести семінар-кругозір з теми:
«Проєктна діяльність учнів - як одна з форм самостійної творчої
22.
роботи, при якій набуваються або актуалізуються знання,
відпрацьовуються й демонструються практичні навички»
Розробка електронних засобів навчання по предметам загально23. професійної та професійно-технічної підготовки (професійна
направленість)
24. Створити каталог прикладних програмних засобів навчання
Організувати і провести комплекс заходів щодо моніторингу
25. навчальних досягнень учнів з предметів загальноосвітньої, професійнотеоретичної, загально технічної та професійно-практичної підготовки

26.

Організувати роботу з обдарованими учнями, забезпечити їх участь в
обласних олімпіадах та конкурсах фахової майстерності

Надати методичну допомогу педпрацівникам у роботі із самоосвіти,
27. індивідуальній методичній роботі, авторам доповідей, рефератів,
методичних розробок

Строк виконання

Відповідальний

Жовтень 2021
Листопад 2021
Грудень 2021
Січень 2022

Методист

Лютий 2022

Березень 2022

Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, заступник директора
з навчально-виховної
роботи,
методист,голови ЦК
Методист, голови ЦК

Квітень 2022

Методист,
голови ЦК

Впродовж року

Методист,
голови ЦК, педпрацівники

До 15.10.2021
Впродовж року

Впродовж року

Впродовж року

Методист, голови ЦК
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи,
методист
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, методист,
педпрацівники
Методист

Відмітка
про
виконання

№

Найменування заходів

Строк виконання

Впродовж року

Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи,
методист
голови ЦК, старший майстер
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, заступник директора
з навчально-виховної
роботи,
методист, голови ЦК,
старший майстер
Методист

Червень 2022

Методист

28. Надавати допомогу щодо вдосконалення КМЗ предметів і професій

Впродовж року

Взяти участь в заходах, спланованих Департаментом освіти і науки
29. Сумської обласної державної адміністрації, Управлінням освіти і науки
Сумської міської ради та НМЦ ПТО у Сумській області.

Впродовж року

30. Поповнювати віртуальний методичний кабінет
Проаналізувати участь педагогічних працівників навчального закладу у
31.
методичній роботі

Відповідальний

Відмітка
про
виконання

РОЗДІЛ ХІ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
№
з/п

Назва заходу

1.

Скласти графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників на
навчальний рік.

2.

З метою підвищення фахової майстерності направити на курси
підвищення кваліфікації ІПП:
 Ховренко І.В., соціальний педагог
 Костяна Т.М.., бібліотекар
 Кулик є.В., майстер виробничого навчання
 Новиков В.В., директор
 Головко Г.О., заступник директора з навчально-виробничої
роботи
 Тищенко І.Ф., старший майстер
 Маньковський О.В.., старший майстер
 Насоненко Г.В.., майстер виробничого навчання
 Тищенко О.Д.., майстер виробничого навчання
 Кулик Л.П., викладач професійно-теоретичного циклу
 Литовська О.М., викладач професійно-теоретичного циклу
 Московченко О.М., викладач професійно-теоретичного циклу
 Шарап С.М.., викладач географії

3.

Забезпечити участь педагогічних працівників усіх категорій у роботі
обласних семінарів-практикумів, шкіл передового досвіду, обласних
конкурсів (за планом НМЦ ПТО у Сумській області).

4.

Організувати стажування майстрів в/н на виробництві з метою
вивчення сучасних технологій.

Термін виконання

Відповідальні

Вересень 2021,
Січень 2022

Методист, секретар
Адміністрація

І семестр
2021-2022 н.р.

ІІ семестр
2021-2022 н.р.

Протягом навчального
року
За окремим графіком

заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, методист
заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, старший майстер

Відмітка про
виконання

5.
6.

7.

Реалізувати заходи щодо самоосвітньої діяльності кожного педагога
училища.
Забезпечити проведення комплексу заходів з атестації ІПП:

Протягом навчального
року

методист, голови ЦК
голова атестаційної комісії

– Опрацювати з колективом Типове Положення про атестацію.

До 20.09.2021

Методист

– На підставі аналізу діяльності працівників скласти графік атестації
педагогів.
– Створити атестаційну комісію, видати наказ «Про організацію
атестації педкадрів».
– Вивчити діяльність педагогів, що атестуються.

до 20.10.2021

Методист

до 20.09.2021

Директор

протягом І семестру,
січень-березень 2022

директор, заступник
директора з навчальновиробничої роботи,
, заступник директора з
виховної роботи, методист,
голови
ЦК

– Підготувати атестаційні матеріали та ознайомити з ними
педагогічних працівників.

березень 2022

Методист, голови ЦК

– Висунути клопотання перед атестаційною комісією ІІІ рівня про
подовження або присвоєння педагогічним працівникам
кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічного
звання.
– Ознайомити педагогів, що атестуються, з рішенням атестаційної
комісії ІІІ рівня, атестаційної комісії училища.
– Підготувати наказ «Про підсумки атестації педагогічних працівників
у 2022 році».
Провести чергову атестацію інженерно-педагогічних працівників:
Клюєва Н.Г., викладач історії
Новикова Т.М.., викладач фізики та астрономії
Чельцова О.В., викладач англійської мови

до 22.03.2022

Директор

квітень 2022

Директор

квітень 2022

Директор

березень-квітень 2022

Адміністрація

8.

Шарап С.М., викладач хімії
Демидчик А.В.., майстер в/н
Скоченко В.В., майстер в/н
Ховренко І.В.., соціальний педагог
Провести позарчегову атестацію педагогічних працівників за їхніми
заявами або поданням методичної ради училища

березень 2022

Адміністрація

РОЗДІЛ XІІ.
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
№
Заходи
1.

Забезпечити створення умов для дотримання правил охорони праці та
безпеки життєдіяльності в кабінетах, майстернях, спортивному залі,
гуртожитку, їдальні.

Термін

Протягом року

2.

Забезпечити майстерні, лабораторії та навчальні кабінети фізики, хімії,
інформатики протипожежним інвентарем, аптечками, журналами
інструктажів.

3.

Розробити тематику бесід з правил дорожнього руху, профілактики
травматизму, протипожежної безпеки, правил поведінки під час виявлення
небезпечних предметів, правил безпеки під час використання
електроприладів, природного газу, з правил дотримання гігієни та санітарії.

4.

Перевірити плани-схеми евакуації в разі виникнення пожежі.

5.

Посилити контроль за станом охорони праці та безпеки життєдіяльності.

6.
7.

Доукомплектувати протипожежний інвентар.
Довести до санітарних норм освітлення в навчальних приміщеннях.

Вересень-жовтень 2021
Постійно

8.

Забезпечити проведення спортивно-оздоровчих заходів, екскурсій.

Щомісячно

9.

Перевірити стан заземлення електрообладнання та робочий стан
електроприладів.
Провести з учнями інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

10.

Відповідальні
Керівники структурних
підрозділів, зав.кабінетами,
майстернями та лабораторіями,
комендант, зав.їдальнею

До 01.09.21

Керівники структурних
підрозділів, інженер з охорони
праці, зав.господарства

Жовтень 2021

Заступник директора з
навчально-виробничої роботи,
інженер з охорони праці

До 01.07.21

Інженер з охорони праці,
зав.господарства
Керівники структурних
підрозділів, інженер з охорони
праці
Зав.господарством
Зав.господарством

Постійно

Вересень 2021, січень
2022
Вересень - червень

Керівник фізвиховання,
керівники груп
Зав.господарством
Інженер з охорони праці,
керівники груп

Відмітка про
виконання

11.

Підготувати систему опалення освітнього закладу до опалювального сезону
2021-2021 навчального року

12.

Провести технічне опосвідчення (випробування)
спортивного інвентарю в спортивному залі на
спортивному майданчику та скласти акти
результатів випробувань
Розробити тематику бесід щодо попередження
травматизму і запобігання нещасних випадків,
створення безпечних і здорових умов праці при
навчанні.
Розробити тематику виховних годин по пропаганді
здорового способу життя.

13.

14.

15.

Провести місячник з охорони праці та безпеки
життєдіяльності

16.

Спланувати індивідуальну роботу по запобіганню
нещасних випадків та дотриманню безпеки
життєдіяльності серед учнів в гуртожитку.
Розробити екзаменаційні завдання з охорони праці
для працівників училища.
Спланувати навчання та складання іспиту з охорони
праці та безпеки життєдіяльності працівниками
училища.
Провести конкурс плакатів та стінгазет на теми з охорони праці, безпеки
життєдіяльності, пожежної безпеки на тему:
«Цього могло б не статися».

17.
18.

19.

20.

Провести тижні безпеки життєдіяльності

21.

Для визначення пільг та компенсацій за шкідливі умови праці провести
атестацію робочих місць.

11-17 листопада 2021

25.08.2021

Керівники структурних
підрозділів, інженер з охорони
праці
Керівник фізичного виховання,
викладачі фізичної культури,
інженер з охорони праці.

Жовтень 2021

Заступник директора з
навчально-виробничої роботи,
інженер з охорони праці.

Вересень 2021

Січень 2022

Заступник директора з
навчально-виробничої роботи,
класні керівники
Керівники структурних
підрозділів, інженер з охорони
праці
Заступник директора з
навчально-виробничої роботи,
вихователі гуртожитку
Інженер з охорони праці

Вересень, квітень 2022

Інженер з охорони праці

Грудень 2021

Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи,керівники груп, інженер
з охорони праці
Заступник директора з
навчально-виробничої роботи,
старші майстри, інженер з
охорони праці
Заступник директора з
навчально-виробничої роботи,

Квітень 2022
Вересень 2021

Один раз в семестр

Вересень 2021

22.
23.

24.

Придбати в достатній кількості вогнегасники та перезарядити існуючі
згідно графіка
Провести технічне обслуговування та перевірку пожежних кран-комплектів
на працездатність, шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у
спеціальному журналі обліку техобслуговування.
Здійснювати адміністративно-громадський та громадський контроль за
станом охорони праці.

Згідно графіка

ст.майстри, інженер з охорони
праці
Зав. господарством

II квартал

Зав. господарством

1 раз на місяць

Керівники структурних
підрозділів, старший майстер,
інженер з охорони праці
Зав. господарством

25.

Обладнати приміщення системою оповіщення про пожежу.

26.

Проводити на батьківських зборах роз’яснювальну роботу щодо виховання
в учнів мотивації самозбереження, неухильного виконання правил з
охорони праці, безпеки життєдіяльності в тому числі мінної небезпеки.

1 раз в квартал

27.

Організувати в кабінеті охорони праці перегляд відеороликів «Будь
відповідальним».
Проводити лекції, тематичні хвилинки з питань з охорони праці та безпеки
життєдіяльності.

1 раз на місяць

28.

29.

Проводити спільно з НМЦ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Сумської області тренінги «Правила поведінки в різних життєвих
екстремальних ситуаціях».

30.

Сприяти проведенню виступів працівників Державної служби України з
надзвичайних ситуацій з питань пожежної безпеки та безпеки
життєдіяльності.
Проводити контроль за станом пожежної безпеки в училищі

31.
32.

Посилити роз’яснювальну роботу серед учнів та працівників щодо
профілактики та попередження учнівського травматизму

IV квартал

Постійно

Заступник директора з
навчально-виробничої роботи,
керівники груп, інженер з
охорони праці
Інженер з охорони праці

Заступник директора з
навчально-виробничої роботи,
інженер з охорони
праці, керівники груп,
вихователі
Листопад 2021, березень
Заступник директора з
2022
навчально-виробничої роботи,
начальник штабу ЦЗ, інженер з
охорони праці
1 раз на семестр
Заступник директора з
навчально-виробничої роботи,
інженер з охорони праці
Постійно
Члени пожежно-технічної
комісії
Постійно
Керівники підрозділів, інженер з
охорони праці, керівники груп,

33.

Залучати медпрацівників для проведення навчання з питань надання ПМД

1 раз в квартал

34.

Продовжити роботу по вдосконаленню та укріпленню матеріальної бази в
галузі охорони праці

Постійно

35.

Розробити заходи щодо категоричної заборони тютюнопаління на території
училища

36.

Посилити контроль за виконанням правил внутрішнього розпорядку,
правил охорони праці та безпеки життєдіяльності в гуртожитку

37.

Оформити підписку на періодичні видання з охорони праці

38.

Проводити обстеження стану будівель, приміщень та споруд.
При вияленні аварійних ділянок вживати невідкладних заходів.
Організувати та забезпечити безпечну та безперебійну роботу газової
котельні та теплового господарства в опалювальний період

39.

40.

Провести ідентифікацію газової котельні на ступінь небезпеки

41.

Проводити контроль за станом електробезпеки в училищі

42.

Доукомплектувати медичні аптечки.

Вересень 2021
постійно

Вересень 2021
Два рази на рік В разі
необхідності
постійно

До 01.09.2021
постійно

До 01.09.21

вихователі гуртожитку,
комендант гуртожитку
Заступник директора з
навчально-виробничої роботи,
інженер з охорони праці
Керівники підрозділів, інженер з
охорони праці, завідувач
господарства
Заступник директора з
навчально-виробничої роботи,
інженер з охорони праці
Заступник директора з
навчально-виробничої роботи,
інженер з охорони праці,
комендант гуртожитку,
керівники груп,
вихователі
Інженер з охорони праці
Члени комісії
Члени комісії, відповідальний за
газове
господарство, завідувач
господарства
Члени комісії, завідувач
господарства, інженер з охорони
праці
Керівники структурних
підрозділів, відповідальний за
електробезпеку,
інженер з охорони праці,
комендант гуртожитку,
завідуючий господарством
Медичний працівник, керівники
підрозділів

43.

Посилити виховну роботу з учнями з питань дотримання Правил х охорони
праці, профілактики травматизму.

Постійно

44.

Продовжувати співпрацю з учнівським самоврядуванням для забезпечення
безпечних умов навчально-виховного процесу.

Постійно

Заступник директора з
навчально-виробничої роботи,
керівники груп
Інженер з охорони праці,
учнівське самоврядування

РОЗДІЛ ХІІІ
УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ.
№
з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

1.

Поповнити базу майстерень, лабораторій:
Для якісного проведення уроків виробничого навчання за кожною
професією забезпечити всі навчальні групи спецодягом.

Вересень-жовтень 2021

2.

Забезпечити необхідними інструментами та обладнанням згідно
ДС ПТО кожну лабораторію та майстерню.

Вересень-жовтень 2021

3.

Поповнювати необхідними матеріалами лабораторії та майстерні
для виконання плану виробничої діяльності.

Протягом року

4.

Поновити плани евакуації в майстернях, лабораторіях (за
потребою)
Придбати журнали інструктажів згідно нормативних вимог (за
потребою).
Доукомплектувати медичні аптечки необхідним переліком
медикаментів з вказанням найменувань та призначень.

Завідуючі майстернями,
лабораторіями, майстри
в/н
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, старший майстер,
завідуючі майстернями
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, старший майстер,
завідуючі майстернями та
лабораторіями
Завідуючі майстернями,
лабораторіями
Завідуючі майстернями,
лабораторіями
Завідуючі майстернями,
лабораторіями,
медпрацівник, інженер
з ОП

5.
6.

8.
1

З професії «Столяр будівельний, верстатникдеревообробних
верстатів»
Навчальний кабінет спеціальних дисциплін деревообробного
профілю
виконати капітальний та поточний ремонт меблів

Вересень-жовтень 2021
Вересень 2021
до 02.09.2021

Серпень

Негрєй В.О.

Відмітка
про
виконання

виготовити 2 навчальних стенди для професії «столяр
будівельний»;
поповнити кабінет зразками нових сучасних будівельних
матеріалів;
2.

3.

4

Навчальна майстерня столярна
провести поточний ремонт ручного електроінструменту
продовжити виготовлення наочності та макетів за професією
провести ремонт лещат
придбати абразивні круги
придбати шкільну дошку
придбати свердла та біти
придбати підшипники на фрези
провести ремон розеток
поновити стенди кутових з'єднань та кінцевих з'єднань
Навчальна майстерня механічна
відремонтувати освітлення на шліфувальному верстаті
провести ремонт аспіраційної системи
провести ремонт підлоги
провести ремонт пожежного виходу
провести ремонт розеток
придбати ножі на рейсмус
придбати шліфувальну стрічку
виконати оздоблення відкосів
виконати технічний огляд верстатів
підключити універсальний верстат до аспіраційної системи
З професій «Штукатур», «Маляр»
Навчальні кабінети кабінет спеціальних дисциплін
будівельного профілю
- виконати поточний ремонт приміщення
Придбати такі інструменти і пристрої:
для професії «штукатур»:

Протягом року

Негрєй В.О.

Протягом І семестру
Протягом року
Вересень - жовтень
Протягом року
Протягом року
Протягом року
Протягом року
Протягом року
Протягом року

Демидчик А.В.
Демидчик А.В.
Демидчик А.В.
Демидчик А.В.
Демидчик А.В.
Демидчик А.В.
Демидчик А.В.
Демидчик А.В.
Демидчик А.В.
Демидчик А.В.

Протягом року
Вересень
Серпень
Січень
Протягом року
Протягом року
Протягом року
Протягом року
Вересень
Грудень

Базурін С.М.
Базурін С.М.
Базурін С.М.
Базурін С.М.
Базурін С.М.
Базурін С.М.
Базурін С.М.
Базурін С.М.
Базурін С.М.
Базурін С.М.

Протягом року

Негрєй В.О.

Протягом року

Негрєй В.О.
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- вібросито СО-18;
- інструмент для виконання рустів – 1 ;
- правило усьонкове – 5 шт.;
- правило лугове. – 5 шт.
- валики для шпаклювання – 15 шт.;
- щітки макловиці – 15 шт.
- валики кутові – 15 шт.;
- шпатель металевий – 10 шт.;
- щітки сталеві – 3 шт.;
- металеві скребки – 10 шт.;
- пристрій для фарбування решіток – 3 шт.;
- пристрій для фарбування труб – 10 шт.
- щітка для промивання стін - 7 шт.;
- кліщі – 5 шт.;
- кліщі для розламування плиток – 3 шт.;
- лопатка плиточника – 10 шт.;
- молоток для пробивання отворів – 5 шт.;
- молоток плиточника – 5 мшт.;
- рулетка – 2 шт.;
- косинець сталевий – 2 шт.;
- царапка – 8 шт.;
- шлямбур – 3 шт.;
стелаж для пристосувань.
-поповнити кабінет зразками сучасних оздоблювальних матеріалів
для професій «маляр».
Навчальна майстерня кам’яних робіт
Поповнити майстерню інструментом та пристосуванням:
Для професії «маляр»:
Пересувні інвентарні столики – 5 шт.
Стелаж для розміщення інсттрументів – 2 шт.
Шпатель з гумовим лезом – 10 шт.
Шпатель для внутрішніх кутів – 10 шт.
Шпатель для зовнішніх кутів – 10 шт.
Сталеві щітки та їжаки – 10 шт.

Протягом року

Маньковський О.В.

Фарбопульт ручний СО-22А – 3 шт.
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Придбати матеріали та пристосування для професії «штукатур»:
Лицювальну цеглу кількістю 1000 шт., виконати зразки сучасного
лицювального мурування
Гіпсокартонні плити
Шурупи для профілю
поновити стенд із застосування сучасних оздоблювальних
матеріалів, новітніх технологій
укомплектувати робочі місця учнів цеглою
З професії «Перукар(перукар-модельєр)»
Навчальний кабінет перукарської справи з елементами
майстерні
Систематизувати і дібрати дидактичний матеріал для проведення
самостійних робіт з тем:
«Стрижка волосся»;
«Фарбування волосся»;
«Хімічна завивка волосся»
Скласти різнорівневі контрольні роботи з теми:
«Укладання волосся»;
«Колорування волосся»
Розробити індивідуальні завдання з тем:
«Персоніфікація та розроблення сучасних моделей стрижок» ІІІ
курс;
«Сучасні техніки фарбування волосся» ІІ курс;
«Креативні способи фарбування волосся» ІІ курс
Підібрати матеріал для слайдів з теми «Хімічна завивка волосся»
Оновити тематичний матеріал з предмету
Розробити завдання для підсумкової перевірки знань учнів І курсу
І семестру
Поповнити тематичні папки:
«Стрижка волосся (жіноча, чоловіча)» ІІ курс;
«Пастижерна справа» ІІІ курс.

Протягом року

Маньковський О.В.

Протягом року

Маньковський О.В.

Протягом року

Маньковський О.В

Вересень

Пархоменко І.М.

Пархоменко І.М.
Жовтень
Листопад
Пархоменко І.М
Квітень
Лютий
Травень
Січень
Постійно
До грудня

Пархоменко І.М.
Пархоменко І.М.
Пархоменко І.М.
Пархоменко І.М.

Лютий
Грудень
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Організувати роботу з ремонту наочних посібників, таблиць
Придбати манекен голови
Провести поточний ремонт учнівських парт та стільців
Скласти і подати заяву на виконання столярних робіт у кабінеті з
реконструкції шафи для збереження матеріалів навчально –
методичного комплексу
Поновити кабінет навчальними посібниками, таблицями,
відеоматеріалами
Придбати екранно – звукові посібники:
-диски
Оформити підписку на періодичну пресу для кабінету
Поповнити кабінет демонстраційними матеріалами з тем:
- «Пастижерна справа»;
- «Лінії росту волосся»
Скласти і подати заяву на виконання столярних робіт у кабінеті з
реконструкції шафи для збереження матеріалів навчально –
методичного комплексу
Навчальня майстерня перукарів
Забезпечити проведення уроків виробничого навчання з
застосуванням відповідних перукарських матеріалів
(пінки,муси,лаки,фарби,бальзами тощо.)
- придбати клімазон -1 шт.
- придбати сушар -2 шт.
- придбати перукарське крісло -2 шт.
- болванка з волоссям -2 шт.
Придбати куточок з охорони праці
Зробити поточний ремонт майстерні
Оформити: інформаційний куточок, куточок відвідувача,
дизайнерську інформаційну стіну, матеріал з теми: «Постижерні
вироби», інформаційні постери «Estel»
З професій «Електрогазозварник», «Слюсар із складання
металевих конструкцій»
Навчальний кабінет спеціальних технологій

Протягом семестру
Протягом семестру
Червень
До жовтня місяця

Пархоменко І.М.
Пархоменко І.М.
Пархоменко І.М.
Пархоменко І.М.

Протягом року

Пархоменко І.М.

Протягом року

Пархоменко І.М.

Протягом семестру
Грудень

Пархоменко І.М.
Пархоменко І.М.

Жовтень
Пархоменко І.М.
Протягом року

Румянцева М.Ю.

Протягом року

Румянцева М.Ю.

Вересень
Червень
ІІ семестр

Румянцева М.Ю.

- виконати поточний ремонт
- придбати підручники з новітніх технологій зварювальних робіт
- провести ремонт таблиць
Придбати навчальний посібник : «Зразки зварних з’єднань»
Установити стаціонарний мультимедійний проектор
До оформити потемну папку на теми: «Умови горіння
зварювальної дуги, її будова та особливості», «Будова та
обслуговування зварювальний автоматів і напіватоматів»
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Розбити тести для тематичного оцінювання знань учнів з теми:
«Технологія зварного зварювання»
Оновити постійно діючий стенд готуємось до атестації
Виготовити таблицю «Маркування сталей»
Виготовити стенд «Види прокату сталей»
Навчальна майстерня електрогазозварювальна
Виконати поточний ремонт
Придбати: компресор, різак повітряно-дугового різання,
електроножиці по металу
Обновити засоби захисту зварника: щіток(маска зварника),
окуляри захисні
Замінити електродотримачі та сталеві щітки
Поновити стенди «Зразки зварних з’єднань», «Зразки готової
продукції»
Виготовити пристосування для згинання різнопрофільного
прокату (трубогиб)
Здійснювати поточний ремонт інструментів та обладнання
Поновити потемні папки з тем: «Технологія газового зварювання
та різання металів», «Підготовка металу до зварювання»
Підібрати і скласти різнорівневі тематичні завдання з тем:
«Дефекти зварних з’єднань і їх усунення», «Контроль за зовнішнім
оглядом і виміром»
Переобладнати місце для переодягання учнів

Вересень
І семестр
І семестр.
Грудень
ІІ семестр

Скоченко В.В.
Скоченко В.В.
Скоченко В.В.
Скоченко В.В.
Скоченко В.В.

Листопад

Скоченко В.В.

Жовтень

Скоченко В.В.

Грудень
І семестр.
І семестр.

Скоченко В.В.
Скоченко В.В.
Скоченко В.В.

Протягом року

Тищенко А.М.
Тищенко А.М.

Протягом року
Протягом року
Протягом року
Протягом року

Тищенко А.М.
Тищенко А.М.
Тищенко А.М.
Тищенко А.М.

Протягом року
Грудень, червень

Тищенко А.М.
Тищенко А.М.

І семестр
Протягом року

Тищенко А.М.
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Навчальна майстерня слюсарна
Виконати поточний ремонт
Придбати: гільйотинні ножиці, листозгинальні та листоправильні
вальці, зварювальний аппарат для контактного зварювання
Обновити засоби захисту слюсаря: окуляри захисні, рукавиці
Виготовити підкладки призматичні, перевірочні
Поновити стенди «Способи з’єднання металевих конструкцій»,
«Зразки готової продукції»
Виготовити пристосування для згинання різнопрофільного
прокату (трубогиб)
Здійснювати поточний ремонт інструментів та обладнання
Поновити потемні папки з тем: «Устаткування для холодної
обробки металоконструкцій», «Види металоконструкцій та їх
характеристика»
Підібрати і скласти різнорівневі тематичні завдання з тем:
«Призначення і види розмітки. Інструмент і пристосування, що
застосовують при розмітці», «Рубання металу. Суть і призначення
рубання»
З професій «Кухар», «Кондитер»
Навчальний кабінет технології приготування їжі з основами
товарознавства
Розробка тестових завдань з професії кухар IV розряду до тем:
«Приготування страв з риби»
«Приготування страв з м'яса»
«Приготування страв з круп, бобових та макаронних виробів»
Зробити ремонт в кабінеті:
Пофарбувати вікна та двері
Пофарбувати підлогу
Виготовлення плакату «Крупи, бобові, макаронні вироби»
Виготовлення інформаційного куточку
Навчальний кабінет технології приготування борошняних
кондитерських виробів

Протягом року
Протягом року
Протягом року
Протягом року
Протягом року

Скоченко В.В.
Скоченко В.В.
Скоченко В.В.
Скоченко В.В.
Скоченко В.В.
Скоченко В.В.

Протягом року
Скоченко В.В.
Грудень, червень

І семестр

Скоченко В.В.

Протягом I семестру
Євтушенко Н.Ю.
До 1.07.20
Євтушенко Н.Ю.
Протягом року
Вересень

Євтушенко Н.Ю.
Євтушенко Н.Ю.

-

-

-

-

Розробити презентації до тем:
«Приготування та формування фігурної випічки для дріжджового
опарного тіста»
« Види кремів. Технологія приготування кремів»
«Приготування та формування фігурної випічки для різних видів
пиріжків»
«Приготування та формування фігурної випічки для різних видів
пирогів»
«Виготовлення оздоблень з крему для тортів і тістечок»
«Приготування виробів з пісочного тіста»
«Приготування тортів з бісквітного тіста. Оформлення тортів з
бісквітного тіста»
«Заморожені десерти»
Виготовлення карт-схем з тем:
- пригортування багатошарового желе;
- приготування дріжджового опарного тіста;
- приготування дріжджового безопарного тіста;
- приготування виробів з дріжджового тіста;
- приготування витяжного тіста заварним способом.
Розробка тестових завдань з професії кондитер III розряду з тем:
«Технологія приготування кремів для оздоблення борошняних
кондитерських виробів»
Придбання підручників:
Організація виробництва в закладах ресторанного господарства
Збірник Рецептур борошняних кондитерських виробів
Облік, калькуляція і звітність у закладах ресторанного
господарства
Економіка ресторанного господарства
Малювання, ліплення та сучасні способи оздоблення борошняних
кондитерських виробів
Дієтичне харчування
Зробити ремонт в кабінеті:
Пофарбувати вікна та двері
Пофарбувати підлогу

Вересень

Литовська О.М.

Грудень - березень
Литовська О.М.

Квітень
Литовська О.М.
Протягом року

Литовська О.М.

Серпень
Литовська О.М.
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Поклеїти шпалери
Навчальний кабінет устаткування, організація,
обслуговування
виготовити тестові завдання з предмету «Організація
обслуговування та виробництва» за професію «Кондитер»
розробити збірник кросвордів з предмету «Устаткування
підприємств харчування»
придбати наглядний зразок (експонат) «Електрична кавоварка»
придбати підручники :
Збірник Рецептур національних страв та кулінарних виробів
Мостова Л.М.Організація обслуговування в ресторанному
господарстві
Сало Я.М. Ресторанна справа
виготовити кафедру
придбати наглядний зразок (експонат) пристрій для нарізування
продуктів(слайсер)
Придбати куточок з охорони праці
Зробити поточний ремонт кабінету
Кухня-лабораторія кондитерів з дегустаційною залою
Поновити муляжі борошняних кондитерських виробів
Придбати куточок з охорони праці
Придбати устаткування:
• міксер планетарний
• сифон
• пальник газовий
• аерограф
• шафа для сушки посуду
Поповнення інструменту та інвентарю для виготовлення прикрас
для оздоблення борошняних кондитерських виробів
Придбати:
Збірник Рецептур борошняних кондитерських виробів
Технологія виготовлення борошняних кондитерських виробів
Зробити поточний ремонт

Сапун В.О.
Протягом року

Сапун В.О.

Протягом року

Сапун В.О.

Протягом року
Протягом року

Сапун В.О.
Сапун В.О.

Протягом року

Сапун В.О.

Протягом року

Сапун В.О.

Вересень
Червень

Сапун В.О.
Сапун В.О.

Протягом року
Вересень
Протягом року

Лукаш О.М.
Лукаш О.М.
Лукаш О.М.

Протягом року

Лукаш О.М.

Протягом року

Лукаш О.М.

Червень

Лукаш О.М.
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Кухня-лабораторія кухарів з дегустаційною залою
Придбати куточок з охорони праці
Придбати устаткування:
● електрогриль
● електромлиниця
● сифон
пальник газовий
Поповнення інструменту та інвентарю:
● ножі
● каструля 20 л.
столовий посуд
Придбати:
Збірник Рецептур страв та кулінарних виробів
Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів
Зробити поточний ремонт

Вересень

Гридякіна О.В.
Гридякіна О.В.

Протягом року

Протягом року

Гридякіна О.В.

Протягом року

Гридякіна О.В.

Червень

Гридякіна О.В.

РОЗДІЛ ХІV
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА
№
Назва заходу
з/п
1.
Проаналізувати підсумки комплектування навчальних груп І курсу згідно
з державним замовленням. Висновки довести до відома педагогічної ради.
2.
Видати наказ ―Про організацію профорієнтаційної роботи в 2021-2022
н.р.
3.
Згідно ліцензій та держзамовлення визначити професії з набору учнів на
2022-2023 н.р.
4.
Провести інструктивно-методичну нараду з інженернопедагогічними
працівниками з питань організації профорієнтації.
5.
Провести методичні заняття з молодими спеціалістами по проведенню
профорієнтаційної роботи в школах міста та області.
6.
Створити Раду з організації та проведення профорієнтаційної роботи
серед молоді загальноосвітніх шкіл, затвердити її склад наказом по
училищу.
7.
Закріпити профорконсультантів із числа ІПП за школами міста та області.
8.

9.

10.

11.

12.

Розробити та віддрукувати агітаційні матеріали про навчальний заклад.
Забезпечити висвітлення агітаційних матеріалів в соціальних мережах
Інтернету
Проводити роботу по розміщенню та розповсюдженню рекламної
продукції по школам громад, на виставках, ярмарках та інше
Укласти угоди та затвердити спільний план роботи зі школами громад.
Забезпечити участь профорієнтаторів на батьківських зборах у випускних
класах шкіл.
Ознайомити учнів випускних класів шкіл громад з професіями, за якими
ведеться підготовка в училищі.
Підготувати програму агітбригади для виступу в школах громад.
Розробити графік виступу агітбригади в школах міста.

Термін виконання

Відповідальні

вересень 2021

Заступник директора з
навчально-виробничої роботи
Директор

вересень 2021
жовтень 2021
грудень 2021

Заступник директора з
навчально-виробничої роботи
Адміністрація

грудень 2021

Заступник директора з
навчально-виховної роботи

до 30.09.2021

Директор

до 30.09.2021

Заступник директора з
навчально-виховної роботи
Заступник директора з
навчально-виховної роботи

Листопад 2021 –
серпень 2022
Протягом навчального
року
До листопада 2021
Протягом навчального
року 2021-2022
Січень 2022

Заступник директора з
навчально-виховної роботи,
секретар приймальної комісії,
профорієнтатори
Заступник директора з
навчально-виховної роботи,
профорієнтатори
Заступник директора з
навчально-виховної роботи,
профорієнтатори
Керівник художньої
самодіяльності

Відмітка про
виконання

13.

Провести «День відкритих дверей» в училищі для учнів шкіл міста та
області.

14.

Проводити екскурсії в училищі та зустрічі з майбутніми учнями та їх
батьками.
З числа викладачів та майстрів виробничого навчання створити мобільні
профорієнтаційні бригади для проведення агітаційної роботи в школах
громад. Розробити графік відвідування шкіл.
Організувати роботу приймальної комісії.

15.

16.

Березень-квітень 2022

Постійно

Заступник директора з
навчально-виховної роботи,
профорієнтатори, керівник
художньої самодіяльності
Профорієнтатори

Лютий 2022

Заступник директора з
навчально-виховної роботи

До 30.04.2022

Адміністрація

РОЗДІЛ ХV
ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ МОЛОДОГО СПЕЦІАЛІСТА
№
З/п
1
2
3

Найменування заходу

Теоретичні основи педагогічних інновацій
Принципи та технології побудови уроків (практикум)
Принципи особистісно-орієнтованого навчання. Інтерактивні
методики при проведенні уроків (практикум)
4 Використання інноваційних форм і методів при проведенні уроків
5
Методика реалізації міжпредметних зв’язків у освітньому закладі
6
Відповідність методам навчання формам організації уроків
(семінар)
7
Відповідність методам навчання формам організації уроків
(практикум)
8
Роль нетрадиційних уроків у формуванні відповідального
ставлення учнів до навчання
9
Підготовка до виставки методичних напрацювань викладачів
10. Закріпити наставників:
1) Новикова Т.М. – Воїнов С.С.
2) Скоченко В.В. – Кулик Л.П.
3) Тищенко І.Ф. – Литвиненко К.А.

Термін виконання

Відповідальний

Вересень 2021
Жовтень 2021
Листопад 2021

Методист Голови ЦК
Методист, молоді викладачі
Методист, молоді викладачі

Грудень 2021
Січень 2022
Лютий 2022

Методист, молоді викладачі
Методист, молоді викладачі
Клюєва Н.Г.

Березень 2022

Методист, молоді викладачі

Квітень 2022

Методист, молоді викладачі

Травень 2022
Серпень 2021

Пед. працівники
Методист

Примітка

РОЗДІЛ XVI
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ТА
НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
№
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Найменування заходів
Розробити і здійснити заходи щодо підготовки до роботи в
осінньо-зимовий період: утеплення дверей, систем опалення, даху.
Підготовка кабінетів, коридорів, лабораторій та інших приміщень
училища до навчального року
Розробити і здійснити заходи щодо організованого початку нового
навчального року
Реалізувати продукцію, яка надається послугами навчальновиробничих майстерень
Провести стажування педпрацівників. Організувати надання
платних
освітніх
послуг:
перепідготовки,
підвищення
кваліфікації, стажування
Надавати готельні послуги.

Строк виконання
01.10.2021
До 01.09.2021
01.09.2021
Впродовж року
Впродовж року
Впродовж року

Отримати надходження за роботу під час виробничої практики.
Впродовж року

7.

8.

9.

Надати відомості на заробітну плату в період виробничої практики
учнів.

щомісячно до 1 числа
наступного місяця

Оформляти наряди на виготовлення замовлень у майстернях.

Щомісячно до 1 числа
наступного місяця за
наявності замовлень

Відповідальний
Керівники структурних
підрозділів
Керівники структурних
підрозділів
Керівники структурних
підрозділів
Старший майстер
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, методист, старший
майстер
Комендант гуртожитку,
головний бухгалтер
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, старший майстер
Відповідальний за надання
документу:
майстри в/н
Контроль: старший майстер
Відповідальний за надання
документу:
старший майстер
Контроль: заступник
директора з навчально-

Відмітка про
виконання

Готувати своєчасно протоколи засідання стипендіальної комісії
про нарахування стипендії.
10.

Оформляти своєчасно заявки на харчування учнів.

За результатами
семестрового
контролю до 20.09,
20.01, до 20.07,
щомісячно
Щодня до 15.00

11.

Оформляти табель обліку відпрацьованого часу працівниками
училища

Щомісячно до 12 числа
(за І пол. міс), до 19
числа (за ІІ полю міс.)
поточного місяця

Оформити протоколи на оплату лікарняних листів

Щомісячно до 19 числа
поточного місяця

12.

13.

14.
15.

Отримати кошти від інших надходжень (послуги їдальні,
комунально-житлові послуги).
Замінити вікна та двері у гуртожитку.

Впродовж року
Жовтнень 2021

виробничої роботи, старший
майстер
Відповідальний за надання
документу: голова
стипендіальної комісії
Контроль: заступник
директора з навчальновиробничої роботи
Відповідальний за надання
документу:
черговий майстер
Контроль: заступник
директораз навчальновиробничої роботи
Відповідальний за надання
документу:
бухгалтер, заступник
директора з навчальновиховної роботи, секретар,
старший майстер, завгосп,
шеф-кухар, комендант,
методист
Контроль: бухгалтер
Відповідальний за надання
документу:
Голова комісії по соцтраху
Контроль: голова комісії
Комендант гуртожитку,
головний бухгалтер
Завідувач господарства

Закінчити ремонт душових кімнат гуртожитку.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.

28.

Вересень 2021

Замінити крани та згони в системі опалення
Жовтень 2021
Перевірити прилади обліку (лічильники, манометри).
01.09.2021
Провести ревізію опалювальної системи, системи водопостачання
та каналізації, електромережі на предмет якісної підготовки їх до
Вересень 2021
навчального року
Поповнити навчальні кабінети, майстерні необхідними
навчальними посібниками, наочністю, тощо, згідно з планом
Впродовж року
розвитку.
Замінити електролампи розжарювання на енергозберігаючі.
Впродовж року
Дотримання лімітів енергоносіїв
Впродовж року
Проводити огляд стану та збереженості майна, інвентарю,
Серпень- жовтень 2021
обладнання у навчальному закладі.
Організувати стажування робітників підприємств, майстрів в/н
відповідно до перспективного плану
Постійно
Удосконалюват
иматеріально-технічну
базу
навчальновиробничих майстерень та лабораторій закладу сучасними
матеріалами та новітнім обладнанням.
Збільшити асортимент та удосконалити якість продукції
деревообробного НПЦ.
Надання соціальних послуг населенню, що стоїть на обліку у
Глухівському територіальному центрі соціального захисту.
Провести інвентаризацію обладнання КМЗ майстерень,
лабораторій, кабінетів

Впродовж року
Впродовж року
Впродовж року
Впродовж року

Заступник директора з
навчально-виховної роботи,
завідувач господарства
Завідувач господарства
Завідувач господарства
Завідувач господарства

Зав. кабінетами та
майстернями
Завідувач господарства
Завідувач господарства

Комісія
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, старший майстер
Зав. кабінетами та
майстернями
Старший майстер
майстри в/н столяри
Старший майстер,
майстри в/н перукарі
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, методист, завідуючі
кабінетів

29.

30.

31.
32.
33.
34.

Підбір переліку кваліфікаційних пробних робіт та виробів для
учнів випускних груп
Розробити заходи щодо удосконалення навчально-виробничої
діяльності майстерень, лабораторій
Оновити каталог продукції та послуг, що надають майстерні та
лабораторії училища населенню та забезпечити розповсюдження
Створити постійно-діючу виставку-продаж продукції, що
виробляють майстерні та лабораторії училища в приміщені
закладу та в місті.
Виконати ремонт даху над гаражем
Провести фарбування всієї системи газопроводів

Квітень 2022

Вересня 2021
Жовтень 2021
Квітень 2021
Грудень 2021
Жовтень 2021

Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, старший майстер
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи, старший майстер,
завідуючі кабінетів
Старший майстер
Завідувач господарства,
старший майстер, майстри
в/н
Завідувач господарства,
майстри в/н
Завідувач господарства,
майстри в/н

